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PRAEFATIO. 

Eugenius Ábel, quem mense Decembri anni pree- 

teriti non sine magno litterarum nostrarum damno 

prematura morte abreptum amisimus, cum laboraret 

morbo gravissimo, mihi mandavit, ut editionem hanc 

Scholiorum recentiorum in Pindari Epinicia, quam 

iam pridem, anno MDCCCOLXXXIV in recensione 

critica Scholiorum veterum in Nemea et Isthmia 

(Berolini, apud S. Calvary et socios) viris antiquitatis 

studiosis promiserat, publici iuris faciendam curarem. 

Cui mandato post tristem viri clarissimi obitum scrip- 

tis eius 1n ordinem redigendis plagulisque singulis, 

vitia typographica ne superessent, sedulo expurgandis 

pro viribus satisfacere conabar. Prolegomena etiam 

ex commentariolis ipsius composita addere nuper in 

animo habui; sed cum in scriptis relictis nihil, quod 

ad hanc rem pertineret, invenissem, satius duxi ea 

omittere, quam suscipere laborem, cui prseter editorem 

ipsum neminem parem esse cognovi. Ceterum viris 

doctis in hoc litterarum genere versatis tota edendi 

ratio ex apparatu critico uberrimo facile apparebit. 



VI PRAEFATIO. 

Accipite igitur, quicunque antiquitati favetis, 

benevolenti animo opus postumum viri ingenii acu- 

mine indefessaque veri inveniendi diligentia pariter 

excellentis, quem iniquo fato iuvenem obiisse cum 

tota doleat litterarum respublica, nos Hungari nostrum 

fuisse eum semper gloriabimur. 

Seripsi Budapestini mense Maio a. MDCCOXO 

GEYZA NÉMETHY 

ph. dr. historiam litterarum Romanarum in Hegia 

Scientiarum Universitate Hungarica privatim docens. 
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Ἔχ τῶν Xoot9ao. 

Πίνδαρος, Θηβαῖος, Σχοπελίνου υἱός, χατὰ δέ τινας ρ ᾽ 7/1 3 

Δαϊφάντου᾽ ὃ χαὶ μᾶλλον αληϑές" ὁ γὰρ Σχοπελίνου ἐστὶν aga- 

νέστερος xai προσγενὴς Πινδάρου. τινὲς δὲ xai Παγωνίδου 
ς ,! 9». 4 a ΔΝ PN , . ᾿ . 
ἱστόρησαν αὐτόν. μαϑητης δὲ Muprióos γυναιχός, yeyovog xarà 

* 505 IN N * e—- I ? Li 0 , 

τὴν ξε θλυμπιάδα, χατὰ τὴν Ξέρξου στρατείαν «v ἐτὼν p. 
3 D y - ' f . xa? ἀδελφὸς μὲν ἦν αὐτῷ ὄνομα "Epwztiov xai υἱὸς Διόφαντος". 

* y ^ 

ϑυγατέρες δὲ Eburttg xai Πρωτομάγγ. xat συνέβη αὐτῷ τοῦ 
, * , 5 7, 7 3 M 7 , w 

βέου τελευτῃ xat! εὐχάς" αἰτήσαντι γὰρ τὸ χάλλιστον αὐτῷ δο- 

ϑῆνα: τῶν ἐν τῷ βίῳ, ἀϑρόον αὐτὸν ἀποϑανεῖν ἐν ϑεάτρῳ 10 

dvaxexÀuiévov εἰς τὰ τοῦ ἐρωμένου Θεοξένου αὐτοῦ γόνατα 

4 συγγενής coni Kuester, προγενέστερος coni. Bernhardy. — 

Post Πινδάρου &ddendum esse τοῦ ἑτέρου vel τοῦ διασήμου coni. 

Kuester. — IIayovóov coni. Gaisford, recepit Westermann. — 5 «Pear- 

sonus δὰ hunc locum sequentia notaverat: Forte, xai Mvotíóoc 

γυναικός. μαϑητὴς δὲ 4ácov ἢ Σιμωνίδου. Cogitet lector.» Kuester. 

«Intellexit Pearsonus hzc frusta narrationis esse male disiectz. Recte 

Thomas M. of δὲ Παγώνδου xoi Μυρτοῦς. Aliorsum vero spectat γυναι- 

xóc: de quo coniecturam petere licebit e Corinne fragmento apud 

Apollon. de Pron. p. 325. [tr. 10 ed. Bergk.]» Bernhardy. — Ceterum 

Mftotidoc pro Mvorióog tacite edidit Westermann. — 6 τὴν οε΄ coni. 

Reines. — 7 Δαΐφαντος scribendum esse viderunt critici inde ἃ 

Beekio. — 10 ἀϑρόον] «Forte ἀϑρόως, h. e. αἰφνιδίως, et pendent hxc 

ἃ συνέβη.» Heyne. 

Seholia Pindar. ed. Abel. 1 



9 SUIDAS DE VITA PINDARI. 

“ , 3 , , « 

ἐτῶν νε. ἔγραφε δὲ ἐν βιβλίοις εξ, δΔωρίδε διαλέχτῳ, ταῦτα᾽ 

᾿᾿θλυμπιονέχας, IuOtovixae, προσόδια, παρϑένια, ἐνϑρονισμούς, 

10 

Ld € , 

βαχχιχά, δαφνηφοριχά, παιᾶνας, ὑποργήματα, ὕμνους, δεϑυ- 
, £o , gd Ui , UM o ράμβους, axoÀtá, ἐγχώμια, ϑῥηνους, δράματα τραγεχὰ c, ἐπι- 

, * M ' “ , ^v eo 

γράμματα ἐπιχὰ xal χαταλογάδην παραινέσεις τοῖς EAÀyat 

χαὶ ὄλλα πλεῖστα. 

Πίνδαρος, Σχοπελίνου, Θηβαῖος, xa) αὐτὸς λυριχός, 

dyEd'tóc τοῦ προτέρου. 

Περὲ Πινδάς ov. ὅτε τὰς θήβας τὴν πόλιν ᾿ Δλέξανδρόν 

φασιν εἰς ἔδαφος xaraaxádar xat πλὴν ἱερέων ce xal ἱερεεῶν 

τοὺς ἄλλους avÓparoólaar xol τὴν Πινδάρου δὲ τοῦ ποιητοῦ 
$ 7 ND ' 3 , w , , e 4 - 

οἰχέαν xat τοὺς ἀπογόνους τοῦ Πινδάρου λέγουσιν οτε ἀπαϑεῖς 
. ὔ ^ —- Ψ 

ἐφύλαξαν αἰδοῖ τῇ “Πινδάρου, ὡς φησιν ᾿Αῤῥιανὸς ὁ ἱστοριχὸς 

ἐν τῇ ̓ ἀναβάσεει ᾿Αλεξάνδρου. 

1 ἐτῶν o£ coni. Bernhardy. — 3 Post Πυϑιονίκας addendum esse 

Νεμεονίχας, 'lo9jtovíxac vidit Kuester. — 4 ἢ post. σχολιά addidit. 

Daub (Jahrb. f. Philol. Suppl. 11. p. 423), improbavit Hiller (Hermes 

1886 p. 358). — (5 delevit Bergk in ed. p. 367. probante Hillero 

l.l. — 5 ἔτη ,κ ,δ coni. Bergk in ed. p. 367. pro £mxd, improbavit 

Hiller 1. l. — 10 ἱερέων τε xai ἱερειῶν ex Áxrhiano Exp. I, 9. Heyne 

pro vulgato ἑερῶν τε καὶ ἱερέων scribendum esse Bockhio persuasit. 



Ἑῤσταϑίου Μητροπολίτου Θεσσαλογίχης ἔτι ἐν διακχό-. 
γοις ὄντος πρόλογος τῶν Πινδαρικῶν παρεχβολῶν. 

1 σ L] ^ , * —-( v [4 ey ^ Ne 

. Azavec μὲν ποιητῇ μέμηλε τοὶ ἄδειν, ὡς οἵ TE zpÓ 
P] /, € — p lY « " 4 » ες 3j ! 

θμηρου ἱστοροῦνται ποιεῖν δια Mouacv μέσων xai et ct xat 

-— 

De Eustathii Procemio Commentariorum Pindaricorum heo Aug. 

Boeckh in praefatione Scholiorum p. XXIX : «Eustathii interpretatio 

Pindaricorum in bibliotheca Baaileensi extitisse dicitur, cuius pre- 

fationem satis longam et eruditam se vidisse narrat La Croze in 

epistola δὰ Io. Christ. Wolfium "Thes. Epist. T. III, p. 256. sed 

Gisb. Cupero sciscitanti & Basileensibus responsum est, codicem illum 

manuscriptum in illa bibliotheca iam non exstare, V. Nov. Syll. 

Epist. Norimberg. Vol. I, p. 474. Quem librum aut periisse aut latere ᾿ 

magnopere doleo.» Αὖ non periisse codicem mox a. 1832 patefactum 

esí, quo anno Francofurti ad Monum Eustathii Metropolite  Thes- 

salonicensis Opuscula accedentibus Trapezuntine Historie Seriptori- 

bus Panareto et Eugenico e codicibus manu scriptis Basileensi, Pari- 

sinis, Veneto primum edidit Theophil. Lucas Frideric. Tafel Tubin- 

gensis, in quo libro p. 53—61 extat Commentariorum Pindaricorum 

prefatio cum alis Eustathii opusculis e codice Basileensi Greco 

A. III. 20 signato, bombycino sec. XII. (fol. 495—475) accuratissime 

edita. Qus paullo emendatior et notis uberrimis instructa quin- 

quennio post Gottinge repetita est ἃ F. G. Schneidewino (Eustathii 

Procemium Comnientariorum Pindaricorum. Edidit F. G. BScehneide- 

win. Accesserunt: I. Supplementa corporis fragmentorum Bockh- 

iani. IL. Exercitationum Criticearum in Poetas Grecos capita VI. 

VII. VIII IX. X. XI. Gottinge 1837). Denique ea qus in hac diatriba 

ad Pindari vitam spectant excerpta leguntur in Vitarum Scriptoribus 

]* 

-«- 
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ἐχείνας ἄλλο δαιμόνιον φῦλον πρὸς μέλος ἁρμόττεται xal αὐτὸς 
à - * ^ ec « Pd * 

δὲ ὁ χορυφαῖος ἐν ἐχείνοις “θμῃρος. χαὶ τὸ τοιοῦτον ἄδειν, εἴτ 
e ^ « * Ω͂ , 

οὖν ὁ μεμελισμένος λόγος, 0 δὴ xai ῳδῆς ἐστιν ὁρος, παρηγαγεν 

ὡς οἷα xaí τις πρωτοτυπέα τοὺς ῥαφῳθούς, τοὺς στιχῳδούς, 
^ . [d , 

τοὺς ἀρνῳδούς, τοὺς χιϑαρῳδοὺς xai 0got ἕτεροι τοταυταις 
4 4 . o NY YN y € σ Y ἐναγλαΐξονται χλήσεσιν. ὁπως δὲ GOovrec 7,aay ὡς ἕχαστοι xal 

* «- * e 

xaÜ οἵας ἁρμονίας, ὧν προεῖγον τέσσαρες αὗται μάλιστα, 7 

χατὰ ovas, ἡ τῶν Δωριέων, ἡ Αἰολιχὴ xal ἡ Λυδιστί (τὰς γὰρ 
4 v - ^ * -Q 3 , 

ax αὐτῶν μέξεις xal τῆς ἀρχαίας ἐν ἀομονίαις ὁδοῦ ἀποπλανη- 
o * * E 

σεις xai ὅσαι δὲ ἀπὸ βαρβάρων ὡς εἰς χλῃρονομέαν zapevsypá- 
- Ὁ 3 , " f € 3 - y 

φησαν τοῖς  EAÀyaty, οὐ πάνυ tt ἐφίλουν οἱ εὐγενεῖς ᾷδειν), 
w 4 ^ - α 

ϑεωροῦσιν ἐν τοῖς παλαιοῖς ἄνδρες πολλοί τε xai σοφοί, oUc εἴ 
- * - - , * ’ 

τις αἱροῖτο, ἐπεργέσϑω τοῦ das εἰδέναι γάριν᾽ ἐπιστημὴν γὰρ 
$5 »ν * 3 , 

ἐχεῖϑεν ἀναλαβέσϑαι πρὸς ἀχρέβειαν οὐχ ἄν otuac ῥᾷδιεον εἴ 
, — A * - e N 24 , * / ^- A $, hy 4 UA (ὀχνῶ yàp εἰπεῖν ὡς xai ἀδυνάτου ἐγγύς) τοῖς xai αὐτὰ τὰ δά- 

* - Y 

χτυλα πρὸς ἐμμελῆ χίνησιν ἀῤῥύϑμοις xal οὐδὲ οἵοις τε οὖσε 

μουσιχῆς χρατῆσαε τέχνης ὡς ἐξ ὑπαργῆς, εἰ xal αὐτοὶ ἀνατε- 
^ * ταμένοι πρὸς Óyxoy ἢ χόμπον μὴ μόνον xacà περιγείους pouot- 

χῆῇς νόμους, ἀλλὰ xai χατὰ οὐρανίαν ἐμμέλειαν ἄδειν ἂν τερ- 

ϑρεύοιντο, ὁποίαν τινὰ ὁ τὴν σοφίαν αἰϑέριος Πυϑαγόρας εἰς 

γῆν ἐχεῖϑεν χαταγαγεῖν ἐσεμνύνατο xa? πρὸς αὐτὴν τὰ πλῆχτρα 

Grecis Minoribus ab Antonio Westermann a. 1840 Brunsvige editis 

p. 90—96, et in fronte Pindari & Guilelmo Christ a. 1869 Lipsie editi 

p. XIV—XX. 

Ceterum Procmium in codice, quem C littera notavi, non est 

in capitula divisum ; retinui tamen procmii divisionem 8 Tafelio 

institutam atque etiam & Schneidewino servatam. Titulus in C et 

apud Tafelium vo? αὐτοῦ £v διακόνοις ὄντος πρόλογος τῶν Πινδαρικῶν 

παρεχβολῶν ; mutavit Schneidewin. 

p. 3, 8 ἄπαντι μὲν no$ C. — p. 4, 8 ἐστὶν C et edd. — 5 ἀρ- 
μωδούς ex ἀρνωδούς m. alt. sec. XVI. in C. 



ET SCRIPTIS PINDARI. 5 

᾿χειρίξεσϑαι. οἴἔχουν ἐν τοῖς voy. ἐπιστήμην ἐστὶν ἀναλαβέσϑαι. 

παλαιτάτην ᾧδιχην᾽ ταὐτὸν γὰρ ἄρτι ἐνευστογῆσαι τοῖς παλαιοῖς 
μεϑοδευταῖς τῆς ὠδῆς ἔν γε τοῖς χρυφιωδεστέροις, xoi αὐτόν 

τινα μελιχὴν ἐχχαινῆς γλαφυρὰν ἐπιστήμην ἐξευρεῖν. τὸ γὰρ 
4 Ἁ A 4 - 3 u 4 , “ ! 

ἀτριβὲς xa) ex μαχροὺῦ ἀδιασάφητον xat σεσιγημένον τῶν μεϑό- : 
ὃ ὅϑε € 4A ἐδ € * 4 ϑ - - ᾽ ὃν 
ὧν, οϑεν 7 τέχνῃ χατέδυ ἐς οἷα xal τεϑνηχυῖα, εἰς ταὐτὸν 

y- —- “Ψ , “- * . -- " 

ὕγαγεν ἐν τοῖς χαδ' ἡμᾶς τό τε ἐξευρεῖν apyaiorpereis ῳδὰς 
* * * -ν ud 

xat τὸ συνιέναι ὧν ἐπ᾿ αὑταῖς βαϑέα ceyvoloyoDaty oi παλαιοί. 
“-»᾿ o 4 e ἀλλ οὑτω μὲν ποιητὴς ἄτας ῳδιχὸς xarà μέϑοδον, zv site 

, . * ^ ! v 1 , M αὐτὸς ἐξευρὼν διωργάνωσεν εἴτε xal ἑτέρωϑεν παρειληφὼς 
3, , 

ἡχρεβωσατο. ᾿ 
€ : 4 T id 2. Ἢ δὲ λυριχὴ διαχείοισις, ἐν ἡ προλάμπει 0 χατὰ τοὺς 

σεμνολογοῖντας μεγαλοφωνότατος Πίνδαρος, ἐξαίρετόν τινα 
[4 , 4 Ἁ v , " A] / , r 

ἑτεροιότητα ῳδιχὴν ἔχει παρά γε rag παλαιάς, οἱ ποιχίλως 
c , ϑὰ τοέγοι dv Ὁ Poi χατ αὐτόν, ἀλλ ἐγχροαίνουσα, χαϑὰ τρέχοι ἂν θμηρος xai ot xar. αὐτόν, a. 
f s e - ᾿ e " 

ὁδὸν ἀπλουστέραν ἑλομένη τινὰ xa ὀλιγοσχιδὴ xa? οὐδὲ ὡραΐϊ- 

ζομένῃ πανηγυριχῶς οἷς ποιχιλείμων πρόεισι xai τανύπεπλος, 
βῚ J , 1 Ὁ , 
ἄλλως δέ πως χαινοφανέστερον σφιγχτὸν ἑαυτῇ πέπλον σεμνὸν 

xul οὐδὲ εὐπάρυφον ἐχφανῶς ἐξυφαίνουσά τε xal ῥάπτουσα 
ΝΥ . M JN - , , !a BU. xal οὗτε τὸν αὐτῆς ἀνδρῶνα εἰς πολυχλίνους τόπους ευρύνουσα, 

οὐδὲ μὴν εἴ τις παρ αὐτῇ σεμνὴ γυναιχωνῖτις εἰς ϑαλάμους 
LI S e -- "n , 'A , 

οὐδ᾽ αὐτὴν διϊστῶσα, o? λίαν zpoarxorsy ὧν προσώποις γυναεχε- 

χοῖς εἰς χόσμον διαπρεπῶς. μισϑοῦ γάρ τινος ot λυρῳδοὶ γοραυ- 
“- ^ E , e 

λοῦντες xat ἀπολαμβάνοντες πρόσωπα, ἐν οἷς δωρων ἁλέίσχονταιε, 

λαλοῦσε γλί : πρὸς λῆψιν χαὶ τὰς γλώσσας ὡς οἷον 14050: γλέσγρως μέν τοι πρὸς λῆψιν xat τᾶς y ς ὡς 
. / — — e 

ἐχδησαντες τῶν τοιούτων πονοῦνται πρὸς αὐτοῖς xal μόνοις" 
Ω͂ , » Nw ^ “ € ! * ^ 

ὅϑεν οὐχ ἔχουσι πολυειδὴ Üaua τρωπᾶν ῥητορείαν xarà τὸν 

2 ταυτὸν C. — 4 ἐχκαινῆς ex ἐχαινῆς m. alt. in C. — 6 ταυτὸν 

C. — "7 ióódg et crux est etiam in margine; estne hoc corruptele 

vel lacune signum ? — 18 δὲ οἷπώς €. — 21 γυναικωνίτις C. — 

27 τρωπᾶν Tafel edidit. — ῥητὸ C. 

2t 
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6 EUSTATHIUS DE VITA 

, o FEN M s. , , πολύφωνον Üprzpov ἀλλὰ xarà μισϑωτοὺς τινας ενέ τινι προσ- 

ἀνέχουσιν ὡς τὰ. πολλὰ προσώπῳ xai ὡς πρὸς ὕδωρ αὐτὸ 
»y 4 e. ^ P 

ἄδοντες ταχὺ ἀποῤῥέουσι τοῖς μελίσμασε xai τοῦ ᾿Θμηριχουν 

'9xeayoD μαχρὰν μένοντες ἀγαπητὸν εἰ xai εἰς ἀξιόλογα λιβά- 

δια χαταστάζοιεν. 

8. Αὐχοῦσι δὲ ὅμως xal ἐν τοῖς τοιούτοις πολὺ τὸ σεμνὸν 

ὅσοι τοῦ xarà τὴν τοιαύτην ποίησιν σχοποῦ πρὸς εὐστοχίαν 

χατατοξάξονται, ὧν ἑπέρχειται Πίνδαρος πολλὰ μέν, ὡς γε 

αὐτὸς àv εἴποι (Ol. II. 149—152), βέλεα φωνεῦντα ux 

ἀγχῶνος φέρων, οὐδὲν δέ rt τῶν τόσων βελῶν εἰς μάτην 
ἐπαφιείς, βαϑὲς τὰς μεϑόδους τῶν ῥητορειῶν πόριμος ἐμπλα- 

τὐνεσϑαί τε χαιρίως οἷς φράξει xat αὖϑις ἀποστενοῦν, τὸ σῶμα 

τοῦ λόγου ἰσγναίνων ὅποι δέον ἐστὲ χαὶ τοῦτο πολυειδῶς, οἷον 

ποτὲ μὲν παρεχβαίνων ἔνϑα προγόνων ἄλσῃ γώραν αὐτῷ ὑφα- 

πλοῖ περιϊέναι τὰ ἐχεῖσε xav ἀρετὴν χάρπιμα, ποτὲ δὲ στενο- 

λεσχῶν ἔνϑα φψίλωσιν εὑρίσχοι ἐν τοῖς ἐπαινουμένοις τοῦ ἀνϑο- 

λογεῖν τὰ χρηστότερα᾽ εἰπεῖν δέ, φασί, ταῦτα xal ἄλλως, τὸ 

μὲν μῆχος τοῦ λόγου διὰ βαρεῖαν ὁλχὴν δωρεᾶς (οὐδὲ γὰρ ἐλύ- 

ριζεν οὐδ᾽ αὐτὸς ἀδώρητα), τὸ δὲ ὀλιγόμηχες διὰ βραχύτητα 

δόσεως, οἷα συμμετρῶν τοὺς λόγους οἷς ἐλάμβανε xai ὡς εἰπεῖν 

πρὸς χεῖρας δωροφόρους λαλῶν xat αὐταῖς τὸ σῶμα παρεξισῶν, 

4." Eart δὲ αὐτοῦ ϑαυμάξειν ὥσπερ τὰ βραχυλυγεχά, οὕτω 

xai τὰ τοῦ πλατυσμοῖ, χαϑ' ὃν εἰ ροῶν μὲν ἐπαίνοις ὅποι ἐγχωρεῖ 

πλατὺς ῥέει δυσπορίστως δὲ ἔγων ἐγχωμιάξειν ἢ ἐπιτέμνε", τὸν 

ἐπίνιχον σχάσας τὸ γραφεῖον, ὡς οἷα μηδὲ ϑάπτειν ἔχων αὐτὸ 

εἰς ἀντέχαριν χρυσοῦ ἡ τινος δωρεᾶς, ἢ ἀλλὰ zapexJatvet τὰ 

9 φωνεῦντα, quod in duobus codicibus Moschopuleis legitur, tue- 

iur etiam Eustathius ad Il. E p. 402, 49. — 18 ἰσχαίνων C et edd. — 

17 εἰπεῖν δέ, φασί, ταῦτα Bchneidewin ex $ 26. init. pro ποιῶν δέ φασι 

ταῦτα. --- 95 μὴ δὲ C. — 26 7 ἀλλὰ) «Sic aperte MS. Ubi noli ἢ ἄλλῃ 

legere. Tritum enim apud Nostrum ἢ ἀλλά, coll. p. 242, 40. 245, 60. 
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πολλὰ εἰς μαχρόν, ὡς εἶναε ἔστιν οὗ τὴν παρέχβασιν, τὸ πάρερ- 

γον τοῦ ἔργου τῆς φϑῆς, μείζονα xai προχοιλιοῦσϑαι τὸ σῶμα 

τοῦ μέλους τῇ παρεχβάσε: δέχην προγάστορος. χαὶ ἔστιν οὐδὲ 

τοῦτο ἁμάρτημα γραφῆς τῷ Πινθάρῳ, ἀλλὰ τέχνης μέϑοδος 

παρεχβατιχὴ χγαρτὰ ποιούσης αὐτῷ χαὶ τὸ τοῦ λόγου ἅρμα 

ἐλαυνούσηγς μαχροτέραν πρὸς ἔνθϑειξιν πολυμαϑείας τε xai 

ἐσχύος γραφιχῆς. 

9. Διττῆς 03 οὔσης τῆς παρεχβάσεως xai τῆς μὲν ἀπηρτη- 

μένης πάντῃ xai ἀσυμφυοῦς πρὸς τὰ τοῦ νιχητοῦ, τῆς δὲ χολλω- 

μένης εἰς τὰ αὐτοῦ xai συμιβαλλομένης εἰς τὸν τοῦ νιχῃτοῦ 10 
X e Y € d * ν᾿ 9 M, * , δὲ ἄλλως ἐπαινον, αὑτῇ μὲν ὡς μέρος ἐστὲ τῆς ῳθῆς, ἐχείνῃ δὲ 
Σ' , i] 7 vy ^ - 

αποσεμνώνει τὸν νεχηφόρον ἀρχοιμενον, εἰ τοὔϑαφος τῆς Pltv- 
M - MA , Ν ME. Y ’ θαριχὴς ῳφὸης συγχαταχείμενον xat αὐτὸν ἔγει προσωποίς 
M - - ἋἋ x “ἊΝ - ἢ ey , € ῃηρωϊχοῖς, ἡ xai ἄλλως, ἐὰν ϑεῖος xaí πως οὐτω συνναος ὁ 

* ^ , - /, e . 3 

νεχητῆὴς ἐν μεᾷ qr, γένοιτο προσώποις μεγάλοις xai ὑπὲρ αὐτὸν 
“« - , 3 , xai τὰ τῆς τιμῆὴᾳ συμμερέζοιτο. λογιστέον δὲ εἰς παρεχβάσεων 

, ἢ m—- - » - , s 

GUVGGtV χαὶ τὰς τῶν φυλῶν ἤτοι φατρεῶν μνήμας xat τας περὶ 
a - e “ ? 

αὐτῶν tacoptag, ἔτε δὲ xai τὰς τοπογραφίας εἴ ποὺ xai αὐταὶ 
^ , E] w δ παραπέσαιεν xal τὰ ἐχ μυϑων δὲ xat ἱστοριῶν παραδείγματα, 

δ, 9 * € 3 A RA ' N ^ ^ ^ - L4 - 

δὲ ὧν ἡ παρεχβατιχῃ μέϑοθος τῷ IHwápq ἐξανύεται. 
^ L4 6. “γλὸν δὲ ὡς xai ἀσάφειαν ἐπιτγθεύεταε ἐν πολλοῖς" 

70. 247, 60. 948, 40. etc. Adde ἢ γοῦν ἀλλὰ 245, 70. etc. Cfr. quoque aut 

vero &pud Cic. Verr. II, 4, 35.» T'afel. «Similiter Sceholiaste ἢ δὲ 

particulis abutuntur, velut Scholia Aristidis p. 216.» Schneidewin. 

6 μακροῦ C. — 9 πάντῃ Tafel edidit. — 11 ἔστι C. — 18 vo- 

eabulis ἔτι δὲ expl. fol 43a, fol. 435 inc. x«i τὰς περὶ αὐτῶν (oto- 
ρέας, ἔτι δὲ, quze tamen ab eadem manu deleta sunt. — τὐπογρα- 
φίας C, sed ὃ refinxit m. alt., quid manus pr. scripserit incertum est. 
— 18. 19 zao«ntaciev|«An. παραπέσοιεν ?* Sed cfr. Butimann. Ausf. 
gr. Sprachlehre I. IT, p. 217 sq.» T'afel. 

15 

20 
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"xal οὕτω πλουτῶν ἐν tQ γράφειν ὅμως. xal ταὐτολογεῖ νόμῳ 
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ῥητοριχῷ ποτὲ μὲν ἐν τοῖς ἔγγιστα, ποτὲ δὲ ποῤῥωώτερον. 

7. Κατείληπται δὲ xal ἄριστα γνωμολογῶν τὰ μὲν xai ἐχ 

παλαιτέρων παραποιῶν, τὰ δὲ χαὶ αὐτὸς ἀποφαινόμενος. φελο- 

τιμεῖται dà xat μύόϑοις xai ἱστορίαις, ἐχεῖνο μὲν mot? γτιχώτερον, 

τοῦτο δὲ πρὸς ἄληήϑειαν, ἧς ἐφίενται ot σοφοί. 

8. Καὶ μὴν εἰ xal δωρέξει, oU; ἥχιστα δὲ xai αἰολέξεε, 

ὅμως οὐδὲ τῶν ἄλλων διαλέχτων ἀπέχεται λόγῳ χοινῆς, χαϑά- 

περ οὐδὲ γλωσσῶν τῶν ἰδέως. ποιεῖ δὲ αὐτὸ μετεωριζόμενος 
εἰς πολυειδὲς μέγεϑος λυριχῷ χαραχτῆρε' διὸ xai ἀττιχέζων, 

φιλῶν δὲ xai τὴν σαφήνειαν τὴν τῶν ᾿βλληνιχῶν λαλεῶν οἷον : 

φυγήν, ἵνα uz, ἄφυχγα γράφῃ xat πάντη ἀγλευχῇ, ἀνϑολογήματος 
τοιοῦδε γλυχέος ἀποστερῶν τὰ σέμβλα τῆς αὐτοῦ ποιήσεως, 

ὅμως βραχέα τοῖς τοιούτοις ἐντρέγων ταχὺ μεταπηδᾷ διαλέχτοις 

τε φίλαις αὐτῷ ἰδιάξων τοὺς λόγους χαὶ μὴν χαὶ τοὺς χοινοὺς 

παρεχχλένων σχηματισμούς, δὲ αὐτὸ ὃὲ οὐδὲ τῇ γοργοτάτῃ 

χαζαχόρως χρώμενος xat μάλιστα τῇ χατὰ χόμματα xai ὅσῃ δὲ 

περὲ λέξεις γλισχρεύεται. | 
9. Kai τὴν σχωπτιχὴν δὲ φιλῶν πολύτροπον xai ταύτην 

διαχεερέξεται γλυχασμοῦ χάριν πῇ μὲν χατὰ ὁμοτέχνων, πῇ δὲ 

xal ἑτεροίως. ὡς δὲ xal ἐπιχειρηματιχός ἐστιν ὅτε μάλιστα xat 

εὔπορος ἐπὶ πᾶν xal ὡς ἀπρόσιτος μὲν xai ϑύρας ἐπιτεϑειμέ- 

vag ἔγων τοῖς ὃ φασι βεβήλοις τὰ εἰς ἀγροιχίαν, τοῖς γε μὴν 

συνετοῖς ἀείδων γαρίεντα, ot τὸ λαβυρινϑῶδες τῆς ἐν αὐτῷ 

φράσεως xai τοῖς πολλοῖς ἀδιόδευτον ἀπευϑύνουσι xai τὰς ἔἕλι- 

χας περιοδεύοντες ἕως χαὶ ἐνδοτάτου, εἶτ αὖϑις ἀνελέττουσι 

xai οἶχοι χατ ἔμφρονα “νοῦν ἀποχαϑίστανται" χαὶ ὡς ἱλαρύνει 

1 ταυτολ. C et edd. — - 8 χαὶ ex C addidi. — τα μὲν C. — 7 οὐχή- 
κιστα C. — 129 πάντῃ Tafel, πάντα Schneidewin ed. — 186 τὲ C. — 

tt 
21 ὁτιμάλιστα edd. — 26 ἐνδο. &v. C. 
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μὲν ἀχοὴν οἷς xai ξυνετὰ λαλεῖ xai πρὸς γλύχασμα, ἐχπλήττει 

δ᾽ αὖὐϑις οἷς xal τὴν φράσιν xarà πολυτροπέαν στρυφνοξζ ἑτέ- 

pa: xal λέξεις δὲ τὰς ἐχ τριόδων ἀποῤῥέπτων παρεμπλέχει 

που χαὶ ἃς ὁ τὴν ἀργὴν ἀχούσας πάνυ ἐπαπορεῖ" ἔτι δὲ xal ὡς 

τοῖς ἐπιϑέτοις παμποίχιλός ἐστε xa? ὅσα δὲ ἄλλα πρὸς ἀρετὴν 

ποιήσεως ἔστιν αὐτῷ ἐπιγράφαι, 7 τῆς ἀναγνώσεως ἐχχαλύφει 

διέξοδος. ἧς προληπτέον xal ιταῦτα πάνυ αναγχαίως εἴς τε 

σαφήνειαν πλείονα τῶν προσεγῶὼς δεδηλω“ἕνων xat εἰς ϑεωρίαν 
ἐντελεστέραν, ἣν οὐχ ἂν ἐρεῖ τις ἀπάδειν πρὸς τὰ τοῦ λυριχοῦ. 

10. Ὁ προχεχειρισμένος εἰς παρεχβολὴν μελιχός, οὗ τὸ 

-τῆς μεταλλείὰς πολύσγημον φαίνεται, πολύνους ὧν ἐφ᾽ ἅπασιν 

ἐν μὲν διηγήσεσι xai ἑτέραις οὐχ ὀλέγαις ἐννοίαις ἀσαφέστερον 

διάχειται xat, ὡς αὐτός πού φησιν (Ol. II. 154. 155), ἑρμη- 

νέων ἐς τὸ πᾶν γατέξει. πᾶν ἐχεῖναος ἐνταῦϑα λέγων "οὐ 

τὸ ἁπλῶς χαϑόλου, αλλὰ τὸ μεδ' ὑπεξαέρεσιν τῶν συνετῶν, 

ὅ ἔστε συνιέντων, ὡξ λογιωτέρων, ὧν περιαιρεϑέντων 

τῆς τῶν ἀχροατῶν ὁλότητος τὸ ἐπίλοιπον αλλὰ xai αὐτὸ πᾶν 

ἐστιν ἀπέριττον ᾿μέντοι χατὰ γνῶσιν xal δὲ αὐτὸ ἑρμηνέων 

χατέξει. xal οὕτω μὲν ἐν ἄλλοις ὁ Πίνδαρος. ἀσαφῶς ἐδέλεει 

γράφειν ὡς ἑρμηνέων δεῖσϑαι ἐς τὸ πᾶν, χαϑὰ εἴρηται. 

ὅτε δὲ ϑαυμαστῶξ γνωολογεῖν δεήσει xal ἄλλως δὲ εἰπεῖν 

rt ἀστεῖον, τότε δὴ βιάξεταί πως εἰς τὰ πολλὰ ἡρέμα πρὸς 

σαφήνειαν ἑαυτόν, ὡς ἂν τὸ χαλὸν εἴη χάλλιον παρ᾽ αὐτῷ xai 

μὴ λανδάνοι ἀσαφείᾳ βαϑείᾳ ἐπηλυγαξόμενον, ὅσα xal φῶς 

νέφει τινί. | 

11. Γίνεται δὲ αὐτῷ ἡ ἀσάφεια, ἣν ἐπίτηδες πολλὴν ἐπισύ- 

ῥρξται, ἔχ τε συντάξεων ἀσυνήϑων xat. ἰδιότητα σχήματος φίλην 

αὐτῷ, ἃς ἀναστρέφειν γρὴ πρὸς ἐρϑότητα φράσεως, xai ἐχ τοῦ 

4 ὡς supra lineam est in C. — ὅ πάνυ ποιχίλος ἐστὶ edd. — 

6 ἐστὶν edd, — 13 που φησὶν C. — 20 εἰς τὸ edd. 
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χρῆσϑαε ἀντὶ ὅλων τοῖς μεριχοῖς. ὃ ζηλοῖ ὡς μάλιστα xai Auxó- 

φρων ἐν τοῖς ὕστερον. παραδείγματα τοῦ μὲν Λυχοφρονείου 

ζήλου ἐν τοῖς ἑξῆς μυρία Πιυδαριχὰ φανεῖται, cot. δὲ τάσσειν 

ἀσυνήϑως xaÜ' ὑποταγὴν τῶν ὀφειλόντων προτάττεσϑαι τὸ 

ἐνέχησαν of (Fr. 12 ed. Bergk), ἤγουν οἵτινες ἐνέ- 

χησαν᾽ χαὶ τὸ ἔπαϑον at μεγάλα (Ol. 11. 40. 41), ἤγουν 

αἵτινες iÉmaDov xai χαμόντες o? πολλά (Ο]. Π. 15), 

ἤγουν o? χαμόντες" xai ἐν xal ϑαλάσσῃ (Ol. VII. 47)" xa: 

ἐν xat τελευτᾷ (Ol. IL. 51) xai τεχεῖν μή τινα (Ol. II. 

168) xa? ὅσα τοιαῦτα. 

12." Ert δὲ ἀσαφὲς αὐτῷ σὺν ἄλλοις xai τὸ ἐν στοιβῇ ἀπο- 
^ 1 5 ^ 

φάσεων μίαν παραλείπειν ὡς νοουμένην xarà χοινοῦ xat αὐτὴν 
4 « . « ^ , MN , ἐχ τῶν ἐφεξῆς ἐχπεφωνημένων, οἷον ἄδιχον οὔτε ὑπέρο- 

Y N 

zÀov ὕβρεν δρέπων (Pyth. VL 47. 48), ἤγουν οὔτε ἄδι- 
o Y € 7 M , oM » xov "βριν οὔτε ὑπέροπλον. xat πάλιν vaugt δ᾽ οὔτε 

^ o * » a 

πεζὸς ἐὰν εὕροις ἐς Ὑἵπερϑορέους ὁδόν (Pyth. X. 46. 
X w , "i 

47), ἤγουν οὔτε ναυσὲν οὔτε πεζῇ ὁδεύσοις ἂν ἐς 

.7Ἱπερορέους. xat ἑτέρωϑε ὃὲ (Pyth. X.64. 65) νόσοι 
wv . . ww * , 7 -- y» P 4 

οὔτε γῆρας οὐλόμενον xéxpacat γενεᾷ, ἤγουν οὔτε 
P d -« - SN Y - o νόσος obre γῆρας. τοῦτο θὲ τὸ σγήμα xal τοῖς ὡστερον 

23. λ T , 3 NM - »wv * , X 

ἐζήλωται, οἷον ξίφος ou0s πὺρ οὐδ᾽ αἰχισμός, ἤγουν 
- 9 Ὁ οὐ ξίφος, οὐ πῦρ, οὐχ αἰχέαι. τοιοῦτόν τι χαὶ τὸ βαρου- 

μέ ^ b » [4 * N , 2ÀÀA δὲ T 0c μένῃ γαστὴρ οὐ μόνον πρὸς GOpópov, αλλ οὐὸὲ πρὸς 
o . * 4 

ὕπνον ἐπιτηδεέα. τὸ γὰρ ἐντελὲς οἱ μόνον o5 πρὸς 

δρόμον ἐπιτηδεία. ἔγοι δ᾽ ἂν οὕτω συμϑιβάσαι τις xal τὸ 
1 9 $? . - ς , v * 93 o LEE! 

ἐπ οὐδενὸς οἷν τῶν ἁπάντων ἔστιν, EQ οτῳ ουχὶ 

1 χρᾶσϑαι est fort. in C. — 4 vocem ἀσυνήϑως in C m. alt. refinxit. 

— 9 τελεῖν C et Tafelii editio. — 14 &pud Pindarum /jfay legitur; 

«error Eustathii ortus ex itacismo, quum ἤβην scriptum esset.» 

Schneidewin, — 1" ὀὁδεύσαις coni. Hermann. — 6 «Induxi que 
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— * ., 4 , P LEAST ᾿ “- ») τῶν ἁπάντων. ἀρνήσεως γὰρ ἔνδειαν τὸ πρῶτον ἔχειν δόξοι 

ἂν χόμμα νορυμένης ἀπὸ χοινοῦ ἐχ τῆς χειμένης ἐν τῷ δευτέρῳ. 
Πωοδαριχὺὸν δὲ xoi τὸ dit xai σὺν Aiaxq (Pyth. VIII. 

142. 143), ἤγουν σὺν dii xa? σὺν Aiaxq. xol ἐν αὐτῳ 
M 5.» δ —- , M "EDAM * . » γὰρ ἀπὸ χοινοῦ λαμβάνεται, ὡς xat ὀπίσω τὸ τεϑὲν ἔμπροσϑεν, 

ἤγουν ἡ σὺν πρόϑεσις. 

13. ἔστε 03 xat διὰ τὸ λίαν περιφραστιχὸν ἀσαφὴς ὁ 
1]. ^ 4 a - - * ^ , i é , - «- Ae 

ty00pos, o τεέγναταεὲ εςωτατα εἰῷ &eaUcOV T8 τοῦτο 7tOLOP χαε 

- v 

εἰς τὰ τὼν ἄλλων. 
14, Ω͂ SN o. f M [/ 5 9 - M à 

. τι Σὲ ὡὠσπερ ἢ πυχνῇ περίφρασις παρ αὑτῷ ασά-. 

φείαν ποιεῖ, οὕτω χαὶ 7; συντομέα, xaD' ἣν xai στενολεσχγεῖ που 
^ - , 

ὃ ἐν πολλοῖς πλατύνεσϑαι τεγνώμενος, 
- ιν. ΚΕ , At - * , ; * , 

15. xat ἡ χαινότης δὲ τῶν Θιαλέχτων, δὲ γς xatvogpaóre 
* 4 S , * ^ , [4 € 2 ; , * , * p, 
ἔστε xal ἀλλόχοτος εἰς axoyv, ἡ τοῦ 3εβλίου ϑηλωσεε avá- 

γνωσις. 

16. Καὶ ἐπιϑέτων δὲ πόριμος ἐπινοητὴς ὁ αὐτὸς διεχπέ- 

φῆνεν, ὡς ὅτε Ofya μυρίων ἄλλων τὸ γενναῖον χρατησέμα- 

yov (Pyth. IX. 150) λέγει, xai. ἵππον χρατησέποδα (Fr. 

13) τὸν δρόμῳ vixgaavca, πρὸς ὁμοιότητα τοῦ γαλχό- 

ποῦες ἵπποι χαὶ τοῦ χραταίποδες" xal πόλεμον γαλ- 

χεντέα (Nem. I. 24), xai λαὸν ἕππαιγμον (Nem. I. 25), 
€ € ^4 M , 5 * [4 ὡς πρὸς τὸ ἱπποχορυστην᾽ χαὶ φόβον ανδροδάμαντα 

(Nem. III. 67), ὡς εἴ τις εἴποε λαοδάμαντα' xoi día 

εὐρύξζυγον (Fr. 14) ἄλλως παρὰ τὸ ὑφέξυγον᾽ τὸν δ᾽ αὐτὸν 

——————— —- . 

legebatur post vv. τῶν ἁπάντων negationem οὐκ : postulabat mens 

Grammatici. Ipsum acutulum dictum neque cuiatis sit indagare potui 

neque quid sibi velit. Schneidewin. 

8 xoi post /iu Hermann addidit. — 4 σὺν ante Aiax ex C 

est. — 8 ἑαυτὸν τὲ C. — 18 Ante xai 7 malea& Tafelio novi para- 

graphi signum positum esse vidit Sechneidewin, qui v. 12 pro colo, 

quod posi τεχνώμενος legebatur, comma posuit. 
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12 EUSTATHIUS DE VITA 

xat ὀρσίχτυπον (Ol. X. 97) xat ἐρισφάραγον (Fr. 15) xai 

ὀρσινεφῇ (Nem. V. 63) xat αἰολοβρόντῃην (Ol. IX. 64) 

xai qotytxoatepór ay (Ol. IX. 10), xa ' A8zyav δὲ ἐγγ εί- 

βρομον (Ol. VII. 78) χαλεῖ ἐπιϑετιχῶς, xai. αἰγμὴν δαμα- 

σέμβροτον (Ol. IX. 119) xa? ἀλιερχέα 4ἔγεναν (Ol. VIII. 

94), ὡς εἴπερ ἔφη augíalov xal: χρατησιβέαν χερσὶ 

(Fr. 16) τὸν ῥωμαλέον, xoi ἁρμασιδούπους (Fr. 17) τοὺς 

ἐππιχωτάτους, χαὶ ἐλασέγϑονα Ποσειδῶνα (Fr. 18) 

τὸν ἐννοσίγαιον, xai ἑλιχοβλέφαρον " AgpoOtczv (Fr. 

123, 9), xat ζωϑάλμεον γάρεν (Ol. VIL. 19. 20), xa 

ἣν «Gv τις ϑάλλει xa) ἀγῶνα δὲ uygatacégavoy (Fr. 
19), ὃν xai ἑτέρως χατὰ λόγον δριμύτατον μνηστῆρα στεφά- 

νων (Fr. 20) εἶπεν, ὥς που xai αὐλητιχὸν νόμον μνηστῆρα 

ἀγώνων (Pyth. XII. 41. 42) ἔφη, ἤγουν εἰς μνημὴν ἄγοντα 

τοὺς ἀγώνας" χαδὰ xal λαὸν μνηστῆρα πολέμου (Nem. 

I. 24) δρωιέω 

μνησασϑε ὃ 

3 πού φησι τὸν μεμνημένον μάγης, παρὰ τὸ 

$ ϑούρεδος ἀλχῇς. πολλαχοῦ δὲ xai δριμέως 

γράφει μηδὲ μιᾶς τῶν ῥητοριχῶν ἰδεῶν ἀπεχόμενος, ὡς xal ὅτε 

τοὺς ἐνδόξους εὐωνύμους φησί (Ol. IL. 13), xai λετὴν δὲ 
'Ho (Fr. 21) τὴν εὐχταέαν xai, ὡς ἄν τις θϑμηριχῶς εἴποε, 

πολύλλιστον, eite xat. xaÜ | ἕτερόν τινα τρέλιστον. τοιοῦ- 

τον δέτε xal τὸ στάσὲν ἀντιεάνειραν (Ol. XII. 23) φάναι 

Op, pou 'Aualóvae ἀντιανεέρας εἰπόντος. ὅλως δὲ xai ἡ 

φιλοτιμία τῶν χαινοφώνων ἐπιϑέτων ἐπιτετγδευται τῷ Πινδάρῳ 

τὰ πλείω ἐχ παραποιήσεων χαὶ ὁμοιώσεων παλαιῶν. χαὶ δοχεῖ 

ὁ ἀνὴρ χαἀνταῦϑα μὴ ἐϑέλειν ποιηταῖς ἑτέροις φανερῶς ἐπαχο- 

λουϑεῖν, εἰ δέ που xai ἀλῷ ἐφεπόμενος, ἔχειν ἐχτροπάς τινας, 

δὲ ὧν ἄλλην τινὰ τρέπεται παρὰ τὰς λεωφόρους. 

1 ὀρεσίκτυπον C οἱ Tafelii editio, corr. Hermann apud Tafelium. 

— 16 xov φησὶ C. — 18 μὴ δὲ μιᾶς C ; — num μηδεμιᾶς scribendum ? 

— 21 πολύλλιστον Schneidewin pro πολύλεστον. --- 97 ἁλῶ C et edd. 
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17. ἔστι δὲ πρὸς τούτοις xal ἀλληγοριχὸς ὁ ἀνὰ' χεῖρα με- 

λοποιὸς χαϑ' ἑχατέραν ἀλληγορέαν τὴν τε χατὰ ῥήτορας, ἣν xa! 

“Ἑρμογένης οἷδε xai οἱ “θμηρίξοντες, xa) ἣν πραγματεύονταε ot 

τὰ μυϑιχὰ ϑεραπεύοντες. εἰ ὃὲ σχληρῶς ἀλληγορεῖ᾽ τὰ πλείω, 

ἀλλὰ xai οὕτως ἡδὺς δοχεῖ, ὡς xai ἁπλῶς λυριχὸς χαὶ ὡς Πίν- 

δαρος ἰδιότητα σώζων, ἣν αἰτὸς εἵλετο, οὐχ ἐχπίπτων ἄχων 

εἰς Ψυγρέαν, αλλὰ σχοπὸν αὐτὸ προϑέμενος χαὶ εὐστογῶν εἰς 

γραφῆς ἰδιότητα δυσμέμητον᾽ χαϑ' ἣν xai τὴν τροπὴν πάνυ gt- 

λῶν, ἧς ἄνευ οὐχ ἂν συσταίη οὔτε λόγος ῥητοριχὸς οὔτε ἄλλη 

τις ὁμελία, ἐπεχτείνες xat τὰ τῆς τροπῆς δε ἀλληγορίας ἐχούσης 

rt xal σχληρότητος, εἰς παράσημον ἑαυτῷ xal τοῦτο τιϑέμενος. 

18. ' Βυμετριάξεε δὲ. xal ἐχφράσεσε xal προϑεωρίαις δέ 

ποὺ διαφωτέξεε ῥητοριχῶς τὰ γραφόμενα. 

19. Παρεχβαΐνει δὲ xat εἰς παλαιὰς ἱστορίας οἷα xal πο- 

λυΐστωρ, ἔτε δὲ xat εἰς μύϑους τρόποις πολλοῖς, ἐνέοτε xai 

ὁπὲρ τὸ μέτριον, γρώμενος ταῖς μὲν τῶν παρεχβάσεων οὐ χατά 

τινα ἐχφανεστάτην συνάρτησιν, ταῖς δὲ διὰ παραδειγματιχὴν 

10 

15 

, , Nw 3 ^ , - , : ἀνάγχην, τισὶ δὲ xa) πρὸς γνωμολογιχὴν πίστωσιν, ταῖς πλείοσι 

δὲ δὲ ἐγχώμια προγόνων 7 πατρίδος ἢ φατριᾶς τοῦ νιχητοῦ. 

90. θὕτω δὲ στρυφνῶς φράζει ταῖς ἐννοίαις xarà πολύ- 

votay, ὡς ἔργον εἶναι πολλαχοῦ μιᾷ τινε σταϑερῶς ἐννοίᾳ ἐνευ- 

στογῆσαι τὸν ἀναγινώσχοντα διὰ τὸ οὕτω χαὶ οὕτω νοεῖσϑαι 

αὐτὴν χατὰ τὰ ἐν γρησμοῖς ἀμφίβολα. πολλὰ δὲ τῶν τοῦ Πινδά- 

ρου xal γνωμιχῶς δοχοῦντα Aéyea0at ὁμως χαϑ' ἑτεροίαν ἐπι- 

βολὴν εἰς ἰδίαν ἔννοιαν ἕλχονται. ἔστε δὲ δεινὸς xai οὐ μόνον τὸ 

ἕν ἐπεχτείειν παραφράσεσι xal περιφράσεσει χαΐ τίσιν ére- 

ροίαις μεϑόδοις, ἀλλὰ xal τὰ πολλὰ συναιρεῖν εἰς χομιδὴ βραχύ. 

7 αὐτὸ] ἑαυτῷ ? cf. v. 11. — 12 ἐμμετριάζει, quod etiam in C 

extare videtur, Sehneidewino debetur; ἐμμετεργάζει Tafel edidit. — 

19 ἢ πατριᾶς C et Tafel — 26 xoi 5] φράσεσι C. 

TL Le - 4 
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Ὃμήρου γοῦν γάλχεον οὐρανὸν φαμένου χαὶ ϑεῶν ἔδος 
ἀσφαλὲς xal γρύσεον δάπεδον, αὐτὸς ἐπιτεμὼν ταῦτα" 

συνεῖλεν εἰς τὸ γχαλχόπεδον ϑεῶν ἕδραν (Isthm. VIL. 62) τὸν 

οὐρανὸν φάναι. ἔστι δὲ xai ἐπιτυγὴς ταῖς γνώμαις xal ὑφηλός, 

οἷα μὴ μόνον εὐφυής, ἀλλὰ xai ueyaloguyse. 

. 91. Αἰολίξεε δὲ τὰ πολλά, εἰ xal μὴ ἀτριβῇ δέεισιν Αἰολίδα, 

xai χατὰ Δωριεῖς δὲ φράξει, εἰ xat τῆς σχληροτέρας Δωρίδος 

ἀπέχεται, xoÜ' ἣν παίζει ὁ Κωμιχὸς ἔν τε ἄλλοις χαὶ ἐν τῷ 

M à« (Lys. 995), πᾶα (Lys. 1998), ὁ ἐστε Μοῦσα, πᾶσα. εἰ 

μὴ τίς τοιοῦτόν tt ἐρεῖ παρ᾽’ αὐτῷ εἶναι τὸ ἐπιτόσσας 

(Pyth. X. 52), ὁ ἐστιν ἐπιτυγών, xai τόσσαι χαλῶν (Fr. 

22), ἤγουν ἐπιτυχεῖν" xal τὸ ἀμεῦσαι, ὃ ἔστε παρελϑεῖν 

χαὶ vex7aat, οἷον ἀμεύσεσϑαι Νάξιον Τίσανδρον (Fr. 23), 

ὅϑεν xai ἀμευσιεπῆῇ φροντίδα (Fr. 24) φησὶ τὴν ταχέως 

εὑρετιχὴν διάνοιαν xai ἀμευσίπορον τρίοδον, χαϑ' 

ἣν ἀμεέβεται πορεέα, ὡς ἄγεσϑαε εἰς ταὐτὸν παρὰ τούτῳ 

τὸ ἀμείβειν xot τὸ ἀμεύεεν. εἴῃ δ᾽ ἂν ὁμοίως παρ᾽ αὐτῷ 

ἀσαφὲς xai τὸ αἷτος (Ol. III. 30), ὁπερ ἐστὶν ἐνδεαίτημα, 

xai τὸ πέδοεχος (Fr. 95), ὦ ἔστι μέτοιχος, xa) τὸ πέδα 

στόμα φλέγει (Fr. 26), ἀντὲ τοῦ μετὰ στόμα, xai τὸ πε- 

δασχεῖν (Fr. 27), ἤτοι μετασχεῖν. τὸ μέντοι ᾿ἐρέξαι, ἤγουν 

εἰς ἔριν xtvaat, οἷον οὐ φεῦδος ἐρίξω (Fr. 11), ἤγουν 

οὐ πρὸς φεῦδος φιλονειχήσω, οὐχ οὕτως ἀσαφές, οὐδὲ τὸ 

τιμὴ χαὶ νεχῇ ἀντὲ τοῦ τεμᾷ χαὶ vixi (ὧν ἀπαρέμφατα εἴη 

ἂν τιμὴν xai νεχῇν), οὐδὲ τὸ ὄρνεξ, ὄρνεχος, δωρισϑὲν xai 

αὐτό. ἀλλὰ ἡ αἱμαχουρέα (Ol. I. 146) xa τὸ ἀχασχᾶ (Fr. 

8 χαλχόπεδον Schneidewin pro χαλκεόποδα. ---- 8 £v τε ἄλλοις in 

C in marg. postea ἃ librario additum est. — 9 Comma post Moa« 

et Μοῦσα Schneidewin addidit. — 16 εἰς αὐτὸν C. — 19 πεδὰ C. — 

20 μετὰ Hermann pro x«t&. — 24. 25 Verba τιμῇ---οὐδὲ τὸ in C in 

margine scripta sunt. — 26 ἀχασχὰ C. 
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28) (0 δηλοῖ τὸ ἡσύγως, ὅϑεν ἔσως xal ὁ map 'Üprpo 

ἀχάχητα) χατὰ τὰ πρὸ τούτων δεδώρισται; ὡς xai ἡ χατὰ 

ἔχϑλιψιν ἀσυνήϑη πέροδος (Nem. XI. 51), ἤγουν περίοδος" 
xai ὁ χεγλαδὼς (Ol. IX. 3) δὲ ἡ μετογὴ δοχῶν παραχεῖσϑαὶ 

τῇ γλιδῇ xawórara παράχειται, τά τε ἄλλα xal διότι μὴ : 

διὰ τοῦ ἢ περιάγει τὴν γλιδὴν xarà τὸ δᾶμος, δῆμος. οὕτω. 
δὲ xal τὸ πρὰν Δωριχὸν ἀποροῖτο ἄν, διὰ τί μὴ περεήγαγε τὸ. 

πρὲν εἰς τὴν διὰ τοῦ ἢ γραφήν. ἔτι οὐ τέτριπται εἰς χοινὴν 
σαφήνειαν οὐδὲ τὸ λέγειν Πινδαριχῶς ἄποινα τὴν ἀγαϑὴν 

ἀμοιβήν, 0 ἐστιν ἀντέγαριν ἔπαϑλον. μάλιστα δὲ ἄτριπτον 

εἰς συνήϑη γνῶσιν τὸ ἀρμῷ, ἤγουν ἄρτι, ὃ rap ἑτέρδις ἁρμοῖ 

λέγεται, ὡς χαὶ παρὰ Λυχόφρονε (v. 106) γινόμενον, ὅϑεν xat 

τὸ ἀρτίως, οἷον ᾿Βλπίσιν ἀϑανάταις appo φέροντα: 

(Fr. 10), χαὶ τὸ ἔπει δὲ ἀντὶ τοῦ ἔπειτα ἡ ἀποχοπὴ χαινὸν 

παρ᾽ αὐτῷ ποιεῖ" ὥσπερ xat ἡ ἔλλειψις τὸ ác (Ol. X. 61), ἀντὶ 

τοῦ ἕως, οὗ γρῇσις xai παρὰ τῷ εἰπόντε ἃς γόνυ γλωρόν 

(Theoer. XIV. 70), ἤγουν ἐφ᾽ 9. ἡλιχέας xai ἕως veádet 

5 Delevi colon posi ἄλλα. --- 6 προάγει C et edd. — 7 πράν] «Neque 

utitur Pindarus neque hoc videtur velle Eustathius» Schneidewin. Bergk 

(p.978) verba οὕτω δὲ xai — γραφὴν obscuritate laborare affirmat erro- 

remque subesse conicit; male. Eustathius enim propter χεχλαδώς ἃ 

χλιδή ductum χληδή, non 7A4óf, et propter πράν pro πρίν potius πρήν 

scribi vult. — 11 ἀρμῶ C, ἁρμῷ tacite edd., hic et infra v. 13, et ἁρμῷ 

etiam Bergk edidit. Sed confer Etym. M. 144, 47 : Ἁρμός, éguot, ἁρμῷ 

αὕτη ἡ δοτικὴ μετῆλϑεν εἰς ἐπιῤῥηματικὴν σημασίαν xci ἐφύλαξε τὴν 

αὐτοῦ γραφήν, otov ἁρμῷ, σημαίνει τὸ ἀρτίως"... . οὕτω Θέων ὁ ᾽Αρτεμι- 

δώρου’ προστίϑησι δέ, ὅτι τὸ αρμοῖ ψιλούμενον μὲν σημαίνει τὸ ἀρτίως, 

δασυνόμενον δὲ τὸ ἁρμοδίως. Et Eust. ad Il. p. 140, 17: Τὸ ἁρμοῖ 

ἐπίῤῥημα, ὃ δηλοῖ νεωστί, διφορεῖται μὲν χατὰ τοὺς παλαιούς, ἡ δὲ 

πλείων χρῆσις δασύνει αὐτό («consentiunt Scholl. Il. A. 486» 

Schneidewin). — 14 ἔπει] «In iis que supersunt frustra quieras : opi- 

nor et in iis qus interciderunt. Quanquam etiam Hesychius v. ἔπει 

inter alias glossas annotavit hano : ἢ ἐπείτι. Sor. ἔπειτα.» Schneidewin. 

10 

15 
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τις. οὕτω δὲ xa) παρὰ τῷ Πινδάρῳ xai παρ᾽ ἄλλοις ἡ ἔλλειφιες 

χαινοποιεῖ χαὶ τὸ ᾧ, ἀντὶ τοῦ χαϑά, οἷον ᾧ τ ἀπὸ τόξου 

ἑεές (Nem. VI. 47), ἤγουν ᾧ τρόπῳ ἢ νόμῳ, ἕνα λέγῃ, ὅτι 

ὡς τοξεύων χατ᾽ εὐϑὺ λόγοις ἐπαίνων xal μὴ πλα- 

ytátov παρεχβάσεσιν, ἕνα ἢ τὸ ὦ ἀπὸ τόξου ἱεὶς ταὐτὸν 
τῷ 7, ὅπερ ἐστὶ ϑηλυχῶς, ἀντὶ τοῦ χαϑά. ἀσύνηϑες δὲ xai 
τὸ τὴν Ἰροίαν Τρωΐαν Πιυδαριχῶς λέγεσϑαι xav ἔχτασιν 

τῆς ἀρχούσης, xal. τὸ ἐχεῖϑεν ἐπίῤῥημα Τρωΐαϑεν (Nem. 

VII. 60). ἐπὲ πλέον δὲ ἀσύνηϑες xai τὸ ξυνᾶνα “λέγειν τὸν 

χοινωνόν, ὡς ἀπὸ τοῦ ξυνὸς ὁ χοινός" ἵνα εἴη ὥσπερ 

ἐχ τοῦ ἄλχιμος ἀλχιμάν, ὅϑεν ᾿Αλχμάν, οὕτω xal ἐχ τοῦ 

ξυνὸς ὁ ξυνάν. " Axaaroy γοῦν τὸν βασιλέα Μαγνήτων βίου 

ξυνᾶνα λέγει τῇ αὐτοῦ γυναιχέ (Nem. V. 50). 
22. Συγναὲ δὲ xai ἀποστροφαὶ παρὰ Πινδάρῳ, ἃς xa) 

θμῃρος ἐν ᾿ἰλιάδε φιλεῖ" ἔτε δὲ xat στροφαὶ ἐννοιῶν, ὃ xal ποι- 

χιλίαν παραποιητιχὴν ἐν αὐτῷ ἐργάξεται. εὕρηται δὲ χαὶ περι- 

αυτολόγος ἐν πολλοῖς φιλοτιμότερον xol σχωπτιχὸς δὲ τῶν 

ἀντιτέγνων ὁμοίῳ λόγῳ xai ἀμφίγλωσσος δὲ ἐν οὐχ ὀλίγοις" ὃς 

γε πῇ μὲν τὴν εὐφυΐαν ἐπαινεῖ xal τὸ αὐτομαδϑές, ὡς xal αὐτὸς 

πολλὰ εἰδὼς qua (Ol. IL. 155), πῇ δὲ τὰ χατὰ μάϑησιν 

διδαχτά. xal εὐδαιμονίαν δέ zou πρὸς τοὺς ἐπαινουμένους 

μετρῶν ποτὲ μὲν ταύτην λέγει, ποτὲ δ᾽ ἐχείνην᾽ οἷον ποτὲ μὲν 

πλοῦτον ἢ τιμὴν, ποτὲ δὲ σὺν τούτοις χαΐ τε ἄλλο ἀγαϑόν. 

23. Πλουτεῖ δὲ xai πολὺν ὄγχον αὐτῷ ἡ φράσις xai οὐδὲ 

2 ᾧ οἱ ὦ τ᾽ C, vix recte, uamquam etiam apud Pindarum τ᾽, 

quod primus Triclinius scripsit, cum cod. B ὧτ᾽, cod. D ᾧ τ᾽ tueatur, edi- 

tores plurimi receperunt. — 4 χατευϑύ ex xav £090 C. — D ταυτὸν 

C. — 6 7, C. — 183 «Nem. V. 27. Acastum appellat ξυνᾶνα αγνήτων 

σχοπόν. At Eustathius alium loeum videtur signifloare.» Schneidewin. 

Contra Bergk ad Nem. VII 50 vidit βίου &pud Eustathium inter- 

pretis esse, non poeta. 
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λαλεῖν ἐϑέλεε xatà τοὺς πλείονας" αλλ᾽ ἔστιν αὐτῷ ἐξαέρετον᾽ 
-- -« , * «Ψ 

τὸ ἐπὶ πᾶσι ξενόφωνον τάγα ποὺ xal αὐτῷ ϑελήσαντι πατεῖν 

ἑτέρων ἔχνεα, μὴ καϑ' ὁμά, εἴποι ἂν Καλλέμαγος (Fr. 293). 

94. Φιλοτιμεῖται δέ ποτε xai τοὺς ἀλείπτας τῶν ἀϑλούντων 
΄ - , , 

παρεντιϑέναι τοῖς μέλεσε παρέχβασιν xal ταύτην τεγνωμενος, 

ὅτε ὡς εἰχὸς xal éxetyot δωροῖντό τι μνείας γάριν τῷ λυριχῷ 
- [ , Ld 1 3 w 

φιλοῦντε τὸν 7puaóv, ὡς δειγϑήσεται, ἔσως δὲ xal πλατυσμοῦ 

μέλους ἕνεχεν᾽ ὃς δὴ πλατυσμὸς xal εἰς φατριῶν, ὡς ἐῤῥέϑη, 

χαὶ πατρίδων ἐπαίνους ἐξοχέλλειν τὸν μελοποιὸν ἐν πολλοῖς 
- - f : ἢ 

ποιεῖ xai εἴς τινα ἑτεροῖα, wv δόξοι ἂν εἰς λίαν περιττὸν ἐχ 

παρέργου αὐτὸς μεμνῇσϑαι τοῖς μὴ εὖ ἐπεσχεμμένοις αὐτόν" 
" 4 0C ς t .. ^ "ἃ λέ φ δὲ ὃ 7 ὡς xai ὅτε εἰς ἡρωϊχοὺς μύϑους παρεχχλένεε χατ᾽ οὐδὲν δέον, 

«- * ^ J ' 4 , * , D» d » 4 

ἐν ᾧ δὴ τόπῳ xai ἀσάφειαν χαινὴν πολλάχις ἔγχει, οἷα δυάζων 
PO e ^ * y ^ 

τὰ ἡρωϊχὰ πρόσωπα, ὁποῖόν ἐστε xa) τὸ ἣν ὁ δεῖνα Κυρή- 

vns στεφάνωμα, ἣν ἥρπασεν ᾿Απόλλων (Pyth. IX. 5). 

ἐνταῦϑα γὰρ ἐνοπτρέξει τῇ ἐστεφανωμένῃ Κυρήνῃ πόλει τὴν 

ἡρπασμένην ἡρωΐδα χόρην τὸ χύριον, ἧπερ ἡ πόλις ὁμώνυμος. 

πολλαχοῦ δὲ τοιοῦτον δυαστιχὸν ἐμφάντασμα ποιεῖ ἔγον xal 

αὐτὸ ἴδιόν τε πρὸς γαραχτήρισμα. 

95. Τοιοῦτος δὲ ὧν τὴν ποέησιν, ὡς ἀμυδρότατα ὑπογρά- 

da: τὸν ἄνδρα (γρῶσαι γὰρ τὸ σχιαγράφημα τοῦτο εἰς ἐντελὲς 

εἴη ἀν πάνυ ἐργῶδες), ἐπιμεμέληταε ὑπὸ τῶν παλαιῶν xal εἰς 

γένους ἀναγραφὴν τὴν χατάτε Πλούταρχον xai ἑτέρους, παρ᾽ οἷς 

φέρεται ὅτε xoay ϑηβαίων οἱ Κυνοχέφαλοι. ἐχ ταύτης οἱ τοῦ 
σοφοῦ τοῦδε γενέτορες, πατὴρ μὲν Παγωνδας ονοματιχῷ τύπῳ 

’ , 4 

Βοιωτίῳ χατὰ τὸ ' Exapewovóac, Kopewvóac xarà δέ τινας 

8 φατριῶν Schneidewin cum Hermanno pro πατριῶν. — ἐρρήϑη 
edd. — 12 xai & manu prima, ut videtur, supra lineam additum est 
in C. — 16 ᾿ενοπρίζει C (spiritum lenem add. m. alt.). — 18 ἔχων 
C. — 92 A voce ἘἘπιμεμέληται incipiunt Westermanni et Christii 
excerpta. — 25 ὠνοματιχῷ Tafelii ed. — 26 χατὰ δὲ τινας — 
Μυρτοῦς]) «in his mihi alicubi excidisse videtur ἦν.» Tafel. 

Soholia Pindar. ed. Abel. 2 
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m * . M - « Δαϊφάντου ἢ Σχοπελίνοῦ αὐλητοῦ xai ἢυρτοῦς. ὃς δὴ Σχοπε- 

λῖνος τὴν αὐλητιχὴν θιδάξας τὸν παῖδα, ἐπεί, φασίν, εἶδεν αὐτὸν 
J o , MN e 5 * - “- f^ 

μείζονος ἕξεως φύντα ἥπερ ὑπ᾽ αὐτῷ τελειωϑῆναι, παρέδωχεν 

εἰς μάϑησιν μελοποιῷ, τῷ περιᾳδομένῳ Aáaq τῷ ' Epptovei, παρ᾽ 
"Yo. (T, ἢ , » AT 1 5 4 » ^ J q) ἐπαιδεύϑῃ τὴν λυρεχην. ἔνεοε δὲ τὸν αὐτὸν ἔφασαν διωνυμίας 

λόγῳ Σχοπελῖνον xai Δαΐφαντον λέγεσϑαι. ἄλλοι ὃὲ πάτρων Ihv- 

δάρου εἶτε πατρωὸν τὸν Σχοπελῖνον εἶπον γενέσϑαι. εἰσὶ δὲ ot xat 
3 οὐ Μυρτώ, ἀλλὰ Κλεοδίχην, ἢ χατὰ συναέρεσιν Κλειδέχην μητέρα 
“- ὃ, 7 3 / NM 3 23! - τῷ μινδάρῳ ἀναγράφουσι, γενομένῳ &zi ἄργοντος  AJievos xarà 

* , * 

τοὺς γρόνους Αἰσγόλου, « xai συγγεγένηται, ὁμελῆσας xoi απο- 
-᾿ 4 ud 

νάμενός τε xal τῆς ἐχείνου μεγαλοφωνίας. τέϑνηκε δὲ ore τὰ 

Περσιχὰ ἤχμαζε, χατὰ τὴν ἔχτην xai ὀγδοηχοστὴν ᾿Ολυμπιάδα, 

ζήσας ἔτη ἕξ xal ἑξήχοντα, χατὰ δὲ ἐνίους ὁγδοήχοντα. ἔσχε 

δέ, φασί, ϑυγατέρας δύο, Πρωτομάχην xat ὔμητιν, χωὶ υἱὸν δὲ 

5 Διόφαντον, γήμας Μεγάχλειαν᾽ ὧν δὴ ϑυγατέρων μέμνηται xat. 

ἐπίγραμμα παλαιὸν ἐχεῖνο" 

"H μάλα Πρωτομάχῃ τε xai Εὔμητις λιγύφωνοι 

" ExAauaav, πινυταὶ Πινδάρου ϑυγατέρες, 

1 ὃς ex ὃ τη. 410. in C. — 2 ἐπεί φασιν C et edd. ---, ὅ δίωνυ- 

μίας (sic) paulo evanidum in C & m. alt. refictum est, at certissimum 

est idem & manu prima scriptum fuisse; δυωνυμίας edd., male. — 

6 πάτρων quod Scehneidewin coniecit pref. ad Pind. p. LXXII et 

Christ edidit, est in C, cett. edd. male πατέρα. — 9 ἄρχοντος ' Aiovoc] 

«Àn ἄρχοντος « (i. e. ἐπωνύμου) Bíovoc? Sed hoc nunc parum placet. 

Lege ἄρχοντος Βίωνος.» Tafel. Probaverunt hoc Schneidewin et Christ, 

ged ᾿Αβίωνος est etiam apud Thomam Magistrum. — 192 «IIegouxd] - 
hoe si sanum, totum illud ὅτε ἤκμαζε transponi malim post ? Afíovoc, 

sed Thomas quoque eadem eodem ordine habet.» Westermann. — 

14 δὲ φασι C et edd. — 16 Δαΐίφαντον Schneidewin, Westermann, 

Christ, sed Diophantus Pindari filius nominatur etiam apud Suidam 

et in vita Ambrosiana (Vratislaviensi). — 17 Hoc epigramma etiam 

in vita Vratislaviensi legitur. s— Πρωτομάχα Vrat. — J4yvqoovot Vrat. 

— 18 «E. Gerhardus, Bockhius, Tafelius, Hermannus transponunt: 
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* ^ 

' AporyóÜev ἦμος ἴχοντο, χομίξουσ᾽ ἔνδοϑε χρωσσοῦ 
? so t Aeidav' ἀπὸ ξείνης ἀϑρόα zupxaizs. 

4 * ὃ oi r ,) ^ À y - - y 4 Ü 4 

ἐν ᾧ δὴ ἐπιγράμματε οὐ δηλουμένου τοῦ πώς ἐν" Apyer Üayay 
M ?O«M ^ ^ hi ΤᾺ 4 - 4 , er * 4 

ὁ Πίνδαρος εἶτα eia τὴν πατρίδα ἐχεῖϑεν ἐχομίσϑη, opo ἐστὶν 
^ e 4 ῳ , ^ — 

ὑπονοῆσαι, ort ἀπελθὼν εἴς τινα Πελοποννησιον aywva xai 5 

ϑανὼν xar αὐτὸ τὸ " Apyoe ἀπεδόϑη ἐχεῖϑεν πατρίδε νεχρός. 
Ld - M *Yv , 

τῷ 03 ῥηϑέντι υἱῷ Διοφάντῳ xat. δαφνηφοριχὸν aapa. ypas'at 
, ΡΣ , 

λέγεται ὁ πατηρ;, ὅς, φασί, xai Σιμωνίδου ἤχουσε νεώτερος μὲν 

ἐχείνου ὦν, πρεσβύτερος δὲ Daxyuàtdov. 

26. ἐἰπεῖν δὲ τοῦτο xai ἄλλως χατὰ τοὺς παλαιούς, ἐπέ- 10 
; , - τ * , 

3αλε Πίνδαρος τοῖς χρόνοις Σιμωνίδου, ἢ vewrepos πρεσβυτέ- 

ρου. τῶν αὐτῶν γοῦν μέμνηνταε ἀμφότερο! πράξεων. ἀλλὰ xoi 
| - . P * ? 

παρὰ ᾿Ιέρωνει τῷ Συραχουσίων τυράννῳ ἄμφω ἐγένοντο, ἀπο- 
^ , ων * ^ tc 7 CN * 4 N ^ * 
δημήσαντες δηλαδὴ xaÜ' ἑτέρους xai αὐτοὶ σοφοὺς εἰς τὴν 

Πινδάρου ἔκλαυσαν ϑυγατέρες πινυταί. Ego vero poele ἐπιδειχτικῷ non 

admodum vetusto illud condono in quo conspirant testes, ne non tam 

librariorum vitia tollere quam ipsum poetam ad sanam mentem revocare 

velle videamur.» Schneidewin. «Πινδαρίου ϑύγατρες dedi ex emenda- 

lione Ungeri Theb. parad. 1. p. 123 (cf. Schneidewin. Ephem. Gott. 

1843. p. 1788), qui et Πινδάριαι scribi posse monuit (et sie dedit 

Sehneidewinus praef. ad Pind. p. XCIV). Πινδάρου ϑυγατέρες hic eb 

vit. IT. [Ambros.] libri. Πίνδαρον αἱ ϑύγατρες Schneiderus, priore versu 

σὲ pro τε et hie Πίνδαρε ϑυγατέρες Meinekius delect. poet. anthol. p. 

239., Πινδάρου ἔχλαυσαν ϑυγατέρες πινυταί cum Gerhardo Beckhius atque 

ali.» Westermann. Ceterum ϑύγατρες 7C. 

1 χομίζουσ᾽ Eust, vit Ambr, χομιζούσ᾽ Boeckh, χομιζοῦσ᾽ 

ϑεν Ἶεχο 
Sehneidewin et Westermann citra necessitatem. — 4 ἐχεῖ μίσϑη C 

(corr. m. pr.) — 6 »Godofr. Hermannus ἐχεῖϑεν τῇ πατρίδι. Nec pre- 

lermittendum videtur, ultimam verbi ἀπεδόϑη particulam et vocem 

ἐχεῖϑεν raso ibi bonibyci inscriptam esse alio (ut videtur) atramento.» 

Tafel. De qu& re ego nihil notavi — 7 Δαϊφάντῳ  Schneidewin, 

Westermann, Christ. — 8 ὅς φασι C et edd. — 18 Xvgax. Christ 
pro Συῤῥακ. — 14 σοφούς uncis inclusit Christ. 
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Σιχέλίαν. xat μὴν πρὸς τὸ ἱστορηῃϑὲν τοῦτο διαφέρεσϑαι δοχεῖ 
* Ó λέ [| y4 ^N N n * , τὸ περιφερόμενον. λέγεται γάρ, oct Πίνδὰρος ἐρωτηϑδείς, δεὰ ct 

Σιμωνίδης μὲν πρὸς τοὺς τυράννους ἀπεδημῆσεν εἰς Xuxe- 

λίαν, αὐτὸς δὲ οὐχ ἐϑέλεε; ἔφη, διότε βούλομαε ἐμαυτῷ ζῆν, 
5 οὐχ ἄλλῳ. 

» A - - 27." Adüecat δὲ xal ὡς εὐσεβὴς zv, τιμῶν Πᾶνα xat ' Píay 

xai ᾿Απόλλωνα, xai ὅτι xarà τὴν τοῦ Ξέρξου διάβασιν ἤχμαξε 

τὴν ἡλεχίαν. διὰ δὲ τὸ ϑεοφιλὴς δόξαι xai τιμῆς πολλὴν περιου- 
9 9 , ^ e 

atay ἔσχεν ἐν βλλῃσιν. ᾿Απόλλων γοῦν οὕτω, φασέν, αὐτὸν 

10 ἐφίλει, ὡς xat μερίδα λαμβάνειν ἐχ τῶν ϑυομένων ἐχείνῳ xai 

τὸν ἱερέα δὲ βοᾶν ἐν ταῖς ϑυσίαις᾽ Πίνδαρος ἐπὶ τὸ δεῖπνον 

τῷ ϑεῷ 7 xat ἄλλως: Πίνδαρος ἴτω ἐπὶ τὸ δεῖπνον τοῦ 
"v A . ^ ἃ 

ϑεοῦ. χατὰ δὲ ἄλλους ἐν Δελφοῖς χλείειν ὁ νεωχόρος μέλλων τὸν 
' , 27 Jj; . [ ς . ! 

νεὼν χηρύσσει xaÜ' zu£pav Πένδαρος ὁ μουσοποιὸς παρέτω 

1δπρὸς τὸ δεῖπνον τῷ ϑεῷ. xat γὰρ ἐν τῇ τῶν Πυϑέων ἑορτῇ 
5 , ς ^ - ᾿ LEE! * “ ᾿ ς ' ἐγενγγϑη, ὡς δηλοῖ xat αὐτὸς εἰπῳν' Πενταετηρὶς ἑορτὰ 

3 * w 2 ^ k βϑουπομπός, ev ῃ πρῶτον ἐβάσϑην ἀγαπατὸς ἐν σπαρ- 

γάνοις (Fr. 193), ὁ ἐστιν ἐλέγϑην, ὡς απὸ τοῦ βάζω, ἢ xai 

ἄλλως εὐάσϑην, εἰφημήϑην, ὡς ἀπὸ τοῦ εὐάξω. λέγεται 

20 δὲ xal ὅτε € Πὰν μεταξὺ Κιϑαιρῶνος xai 'EÀtxevos ὥφϑη 
NA — , ἢ LY 9, * τ 43 , * * 

ἄδων παιᾶνα Πινδάρου. δεὸ xai αὐτὸς ᾳσμα ἐποίησεν, ἕν ᾧ 

χάριν αὐτῷ τῆς τιμῆς ἀνϑομολογεῖται, οὗ apyz ^9 Iláv, Πάν, 
^ 

—— 

2 διατί C. — 4 ζῇν Tafel et Schneidewin. — 6 Aíórroe, Tafel et 

Schneidewin; Westermann λέγεται coni. — 11 βοᾶν Tafel, Schneidewin.— 

17 ἐν & e vita Ambr. nunc editur. — πρῶτος Schneidewin, Westermann, 

Christ, errore, quo etiam Bergk deceptus est p. 446. --- εὐνάσϑην 

(sic Christ edidit, qui om. 6 ἐστιν — εὐάζω) et ὑπὸ onagy&vov recte 

vita Ambr. — «Ridicula est sedulitas Eustathii' in explicando illo 

sive ἐβάσϑην sive εὐάσϑην. Nam quum εὐάσϑην vitiose scriptum reppe- 

risset, ἐβάσϑην inepte novavit memor ille alieno tempore, nihil esse 

frequentius earum litterarum permutatione.» Schneidewin. — 22 Alte- 
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᾿Μρχαδίας μεδέων xal σεμνῶν ἀδύτων φύλαξ (Fr. 95) 

τῇ ἱστορίᾳ δὲ ταύτῃ μαρτυρεῖ xat ἐπίγραμια παλακὸν Exetvo'— 
᾿ , € , , A» € , ^ $ - 

Νεβρείων ὁπόσον σάλπιγξ ὑπερίαχεν αὐλῶν, 

Ἰόσσον ὑπὲρ πάσας Éxpare σεῖο χέλυς. 

0008 μάτην ἁπαλὸς περὲ χείλεσιν ἑσμὸς ἐχεῖνος. 

ξπλασε χηρόδετον, [Ϊνδαρε, σεῖο μέλι. 

Μάρτυς ὁ Μαινάλιος χερόεις ϑεὸς )uvov ἀείσας 

Τὸν σέο xai νομέων λῃσάμενος doyáxcv. 
4 - : b 9 

λέγεε δὲ τὸ ἐπίγραμμα τοῦτο νε3ρείους μὲν αὐλοὺς τοὺς ὡς 

'elxóe ἐξ ὀστέων ἐλάφου νεογνῆς. δῆλον γάρ, ὡς νεβρὸς τὸ νεο- 
ἢ -«- 4 , " t P1 * ἢ 9 , $ - o LY 3 

γιλὸν τῆς ἐλάφου ὡς δὲ απὸ ὀνείων ὀστῶν, οὕτω xal ἀπὸ 
* ' ε d 4 M 

νεβρείων αὐλοὶ ἐγίνοντο. ἡ δὲ χέλυς, ὁ ἐστιν ἡ χιϑάρα, ἐξ 
2 , * , y 1 μή 
ἀρχαεοτάτης χλήσεως χεχλγρονόμηται εἰς φράσιν. ἣν γὰρ Ort 

ὄστραχον χέλνος, ἤγουν γελώ ic χοίλωμα χεϑάρας τῷ ᾿ρ'"τῇ -paxovy χέλνος, z;youv χελωνης, εἰς χοίλωι ρας τῷ ᾿ρπῇ 
4 , e , 947 ’ * *o' 

ἐχρησέμευσεν (ὡς xai μετ ὀλίγα reypáq erat), xaÜ οὐ svra- 

ϑεῖσαε γορθαὲ τὴν xtÜápay ἀπετέλεσαν. ὁ 0$ ἑἐσμός δηλοῖ μὲν 
- -ὠ * “᾿ “- 

τὴν Üorpudóv συνέξησιν τῶν μελισσῶν, ὧν ἐν τοῖς χατωτέρω 
- , v ^ ’ M 9 χα 4 0 f πλατεῖα μνημῃ ἔσται. δασύνεται yap. d'zó τοῦ ἕξω. χάϑισμα 

γὰρ μελισσῶν ἡ λέξις δηλοῖ, xal συνιστᾷ τὸ δασὸ ἐνταῦϑα 
- t . , N vw |» t , ? 

πνεῦμα ὁ παρὰ Apurroréletc ἐν τῷ περὶ ξζωων ἱστορίας ἀφεσ- 
NN NY , ’ , “- ἢ - ? 4 L4 μός. τὸ δὲ χηρόδετον μέλε ἀφομοιοῦταξπως τῷ παρ Aiay0Àq 

rum Πὰν delendum esse constat, uncis inclusit Westermann, 

delevit Christ. 

D ἁπαλοῖς Sehneidewin et Westermann recte ediderunt, 

Brunckium secuti, qui in Anthologia Planudea II p. 718, 305 

ed. Jacobs, idem poete reddiderat; «ooi, Christ edidit. Cete- 

rum apud Planudem, qui epigramma Antipatro tribuit, magna est 

lectionis varietas. — 20. 21 ἀφορισμός Tafel, Schneidewin, male, 

eum id quod iam Hermann coniecit ἀφεσμόὸς in codice & prima 

manu scriptum clare legatur; altera lectio alteri manui debetur. Male 

Tafel: «ἀφορισμός ( definitio) ; licet scriptio codicis ibi perobscura est, 

eum in media voce bombycis lamina elisa sit. Tu lege cum Godofr. 

10 

15 

20 
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[4 ^ —- 

(Prom. 574) χηροπλάστῳ δόναχε, ὃς -δηλοῖ τὸ σύριγγα. 

Μαινάλιος δὲ ϑεὸς ὁ Πὰν ὡς ᾿Αρχαδιχός. ἐν Μαινάλῳ γὰρ ἐτε- 
- 2 , . t 2 », 3 M / 

paro, ᾿Αρχαδίας ὄρει. xepóete δὲ ὁ αὐτός, exei χερασφόρος 
ΑΙ λ , ὃ . 3 -— 3 - a JJ 3 € / , [ΑἹ 5 b! ἐπλάττετο διὰ τὰς τῶν ὀρῶν ἐξοχὰς τὰς ὑφηλοτάτας, a? αὐταὶ 

, 3 - ^ f . € , "v * 
μέρος εἰσὲ τοῦ παντός, εἰς ὁ μεταλαμβάνεταε xat ὁ Πάν. οτε δὲ 

χέρατα ἐλέγοντο xai αἱ ὀρειναὶ ὑπεροχαέ, δηλοῖ ὁ γράφας 
΄ , - * € * , 

ὑφιχέρατα zr érpav(Fr.325), τὴν xai ὑψηλὴν xat εἰς ὀξὺ ληγου- 
ey 1 3 ^ - e 

σαν. ὑμνον δὲ ἀείσας ταὐτόν ἐστι τῷ daas παιᾶνα, τόν, ὡς 
4 N - ^ δεδηλωται, Πινδαριχόν, εἰ χαὶ ἄλλως ἑτεροῖόν τε παρὰ τὸν ὕμνον 

ὁ παιάν. δόναχες δὲ vóptor, τουτέστι φίλοε τοῖς νέμουσε 
. σ᾽ , € - . , LJ . 1 - 

χαὶ ὁλῃ σύριγξ ἡ τῷ Πανὶ φίλῃ διὰ τὰς πνοὰς τῶν χατα- 

χόσμων ἀνέμων χαὶ τοὺς ἐχεῖϑεν συριγμούς, ἃ τῷ Πανὲ φέλα 
3 (y 1 * Dd * 

εἰσί. xai οὕτω μὲν τὸ εἰρημένον ἐπίγραμμα ϑεοφελῃ ἐμφαίνει 
, , M ε ΄ 

γενέσϑαι τὸν Πίνδαρον. λέγεταε δὲ xal, ὡς Δημητηρ ὄναρ 

ποτὲ αὐτῷ ἐπιφανεῖσα ἐμέμψατο, ὅτε μόνην ϑεῶν αὐζὴν οὐχ 
ey ἢ * * o . ὕμνησεν. ὁ δὲ xal eig αὐτὴν ἐποίησεν, ἀρξάμενος οὕτω 

Πότνια ϑεσμοφόρε (Fr. 37y xai βωμὸν δὲ ἀμφοῖν 

πρὸ τῆς οἰχίας ἱδρύσατο. Χαμαιλέων δέ, φασέ, xai "lacpoc 

ἱστοροῦσιν, ὡς περὲ 'Ehxeva ϑηρῶντος αὐτοῦ xai χα- 

μάτῳ χατενεγϑέντος εἰς ὕπνον, μέλισσα τῷ στόματι προσχα- 

ϑίσασα χηρία ἐνέϑετο" οἱ ὃὲ ὄναρ φασὶν ἰδεῖν αὐτόν, ὡς μέλιτος 
-ν - -ν ey 

xal χηροῦ πλῆρες αὐτῷ γεγόνοι τὸ στόμα. xai οὕτως οἰων:σά- 

Hermanno ἀφεσμός col. Eod. in Wolff. Liter. Anal. II. I. p. 73 sq. 

(Opusc. Vol. II. p. 252, s8qq.).» Probavit Hermanni coniecturam Schnei- 

dewin, recepit Christ. Apud Westermannum tota epigrammatis expli- 

catio deest. 

.2 9*0; Schneidewin et Christ pro ϑετός. — 8 ταυτόν C. — 

11. 12 χατὰ χόσμων C. — 12 παντὶ quod post Πανὶ legebatur 

delevit Christ Schneidewinum secutus. — 18. 18 φίλά εἰσι C. — 

15 ὅτι pro & scripsi ex vita Ambrosiana. — οὐχ᾽ C. — 18 δέ φασι 

C et edd, — 19 ϑεριοῦντος coni. Unger Parad. Theb. 1 p. 190 collato 

Pausania IX. 23, 2, probavit Leutsch, Philol. XI. p. 22. 
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μιενος ἔπειτα εἰς ποιητιχὴν ἐτράπη, καϑηγησαμένων αἰ τῷ τοὺ 

μαϑεῖν ἢ τοῦ Λάσου, ὡς εἴρηται, 7 τοῦ ᾿Αϑηναίου ᾿4γαϑοχλέους, 

3 ᾿Απολλοδωροὺ, ὃν aat xai προϊστάμενον χυχλέων χορῶν xal 

ἀποδημοῦντα πιστεῦσαι τὴν διδασχαλέαν Πινδάρῳ παιδὲ ὄντε" 

τὸν δὲ εὖ τὸ πιστευϑὲν διαχοσμήσαντα περιβοηϑῆναι. τινὲς 

δέ re, ὡς χατωτέρω ῥηϑήσεται, τὸ σημεῖον τῆς μελίσσης παιδὲ 
νεωτάτῳ ἔτει ὄντε Πινδάρῳ ἐπιγενέσϑαι ἱστοροῦσιν. ὅτι δὲ ἐν 

παλαιῷ ἐπιγράμματε χεῖται γοργῶς μνῆμα τοῦ μελισσείου τοῦδε 

xnplou, δεδήλωται ἀνωτέρω. " 

. 98. ᾿Εγϑρὰ δέ, φασί, φρονούντων ἀλλήλοις ᾿Αϑηναίων xal 

Θηβαίων, ἐπεὶ ἔγραφέ mov *Q ταὶ λιπαραὲ xat μεγαλο- 

πόλιες ᾿Αϑδῆναι (Fr. 76), χατὰ δέ τινας, ἐπεὶ ἔρεισμα 

᾿ξλλάδος ἔφη τὰς ᾿Αϑῆνας (Fr. 76), ἐζημίωσαν αὐτὸν 

Θηβαῖοι γιλίαις δραγμᾶῖς, ἃς ἐξέτισαν ὑπὲρ αὐτοῦ ᾿Αϑηναῖοι 

ὡς φιλαττιχοῦ. λέγεται δὲ xat, ὡς Λάχωνες ἐμπρησαντές ποτε 

Θήβας χατὰ μάχην, ἧς ἦρχε Παυσανίας ὁ σφῶν βασιλεύς, 

ἀπέσχοντο μόνης τῆς οἰχέας τοῦ ποιητοῦ ἰδόντες ἐπιγεγραμμέ- 

vov tó* Πινδάρου τοῦ μουσοποιοῦ τὴν στέγην μὴ 

χαέετε. τοῦτο δέ, φασί, xai ' Alézavópos μετὰ ταῦτα πεποίηχε. 

xal αὐτὸς γὰρ ἐμπρήσας θύβας ἐφύλαξε τὴν οἰχίαν, ἢ xa) εἰς 

πρυτανεῖον ὕστερον ἀπετελέσϑη. | 

99. Φέρεται δὲ λόγος xat ϑεωρούς ποτε ἀπιόντας elg 

ἤλημωνος αἰτῆσαι Πινδάρῳ οἷα φίλῳ τὸ ἐν ἀνϑρώποις ἄριστον 

xai ϑανεῖν αὐτὸν ἐν ἐχείνῳ τῷ ἐνιαυτῷ. τοῦτο δὲ πάντως xal 

ϑανάτου ἐστὶ σέμνωμα ὡς χολούοντος τὴν ἐν χαχοῖς μαχροτέραν 

βεοτην᾽ ὃ δὴ xal ἐπὶ τῶν χτισάντων τὸν Πυϑοῖ ναὸν ἑστόρηταε, 

oc τὸ ἔργον συντετελεχότες ϑαύματος ἄξιον ὃν χαὶ ἀγαϑὸν μέγα 

ἑαυτοῖς ϑεόϑεν αἰτησάμενοι, εἶτα ἕωϑεν οὐχ ἔτ᾽ ἧσαν ὡς ϑα- 

ὅ πιστευϑὲν Westermann pro πιστωϑὲν. — 10 δέ φασι C et edd, — 
19 δὲ φασι C et edd. — μεταταῦτα C. — 99. 98 εἰς Απόλλοννος coni. 

Leutsch Philol. XI. p. 17. — 285 ἔστι C. — 98 εἰϑα Tafelii ed. — οὐχέτ᾽ €. 

10 

20 
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várq ἀπεληλυϑότες. xa) Κλέοβις δὲ xaà Βίτων ὅμοια τῆς ὑπὲρ 

ἀγαϑοῦ εὐγῆς ἀπώναντο, ὑνέχα ἐχεῖνοε τὴν μητέρα ἐπὲ ἁμάξης 
ἑλχύσαντες διὰ μέσης ἀγορᾶς ἐς νενομισμένην δημοτελῆ ϑυσίαν 

(οἱ γὰρ ἱεροὶ βόες οὐ παρῆσαν) ἔτυγον μὲν εὐχῆς μητρόϑεν ὡς 
5 ἐπὶ χρείττοσιν᾽ αὐτοὶ δὲ προὐχαλέσαντο ϑάνατον, ὃς αὐτέχα 

ἐχείνων ἐλάβετο. ἀλλὰ ταῦτα μὲν οὕτω παρεῤῥίφϑω οὐδ᾽ αὐτὰ 

εἰς χενόν. 

.. 80, Too δὲ χατὰ Πίνδαρον γένους οὕτω πεξολογιχῶς 

προενηνεγμένου, φέρεται εἰς αὐτὸ χαὶ δι ἐπῶν παλαιῶν ταῦτα, 

10 οἷς ἐμφέρονται xat τινα ἐπέχεινα τῶν προειρημένων" 

Πίνδαρον ὑψαγόρην Καδμηΐδος οὔδεϊ Θήβης 

Κλειδίχῃ εὐνηϑεῖσα μενεπτολέμῳ Δαϊφάντῳ 

Γείνατο, ναιετάουσα Κυνὸς χεφαλῆς παρὰ χώρῳ, 

Οὐχ olov ἅμα τῷ xai ᾿᾽βρίτιμον εἰδότα ϑήρης, 

15 — s Εἰδότα πυγμαχέης τε παλαισμοσύνης c ἀλεγεινῆς. 

Τὸν μὲν ὅτε χνώσσοντα ποτὶ γϑόνα χάτϑετο μήτηρ 
Εἰσέτι παιδνὸν ἐόντα, μέλισσά τις ὡς ἐπὶ σίμβλῳ 

Χείλεσε νηπιάχοισι τεϑαιβώσσουσα ποτᾶτο. 

Τῷ δὲ λιγυφϑόγγων ἐπέων μελέων ϑ᾽ ὑποϑήμων 

20 1o" EzxAero δῖα Κόριννα, ϑεμείλεα δ᾽ ὥπασε μύϑων 

TÓ πρῶτον" μετὰ τὴν δ᾽ ᾿4γαϑοχλέος ἔμμορεν αὐδῆς, 

"0a ῥά οἱ χατέλεξεν ὁδὸν xai μέτρον αοιδῆς. 
Εὖτε à' ' Alegávóporo Φιλιππεάδαο μενοινῆς 
Καδμείων ἀφίχοντο αχηδόνες ἄστεα πέρσαι, 

95 1»17ἱ Πινδαρέων μεγάρων οὐχ ἥφατο ϑεσπιδαὲς πῦρ. 

' AM τὸ μὲν μετόπισϑεν᾽ ἔτι ξωοντι δ᾽ αοιδῷ 

Φοῖβος ἄναξ ἐχέλευσε πολυχρύσου παρὰ Πυδοῦς 
"nc ἧς 

9 εἰς αὐτὸν edd. — In cormine v. 4 ϑήρην C. — 5 πυγμαχέην 
ης 

C. — παλαισμοσύνην τ᾽ ἀλεγεινήν C. — 6 τον μὲν C. — 9 τωδὲ C. — 

10 δία C. — 11 τήν δ᾽ C. — 12 χατελεξεν (sic) C. —15 oty C. — 

24 παραλέξατο C. — Ceterum integram codicum et editionum que 
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ἽΜια xat μέϑυ Aapóv det Θηήβηνδε χομίζειν. 

Καὶ μέλος, ὡς ἐνέπουσιν, ἐν οὔρεσιν ἠύχερως Πὰν 

40 Πινδάρου αἰὲν ἄειδε xai οὐχ ἐμέγηρεν ἀείδων. 

Ἧμος δ᾽ ἐν Μαραϑώῶνε xoà ἐν Σαλαμῖνε παρέσταν 

Aivapérat Πέρσαε μετὰ Δάτιδος ἀγριοφώνου, ᾿ δ 

Τῆμος ἔτε ξώεσχεν, ὅτ᾽ Αἰσχύλος ἦν ἐν 4ϑήναις. 

Τῷ 05 Τιμοξείνῃ παρελέξατο, δῖα γυναιχῶν, 

46 Ἢ τέχεν Πὔμητιν μεγαλήτορα xai Δαΐφαντον,. 

Πρωτομάγην δ᾽ ἐπὶ τοῖσιν. ἔμελῴε δὲ χῦδος ἀγώνων 

Tav πισύρων, μαχάρων παιήονας ἀναθεδεγμένος 10 
Καὶ μέλος ὀργηϑμοῖο ϑεῶν τ᾽ ἐριχυδέας ὕμνους 

so ' H08 μελιφϑόγγων μελεδήματα παρϑενιχάων. 

Totoc ξὼν xa? τόσσα παϑὼν xai τόσσα τελέσσας 

Κάτϑανεν, ὀγδώχοντα τελειομένων ἐνεαυτῶν. 

31. θὕτω δὲ xal τούτων ἠσμένων εἰς τὸ τοῦ ποιητοῦ γένος 15 

οὐχ ἀγλαφύρως, οἱ παλαιοὶ ἔξω τῶν ἐν τῇ Πιυδαριχῇ βίβλῳ 

χειμένων γνωμιχῶν ἀποφϑεγμάτων προσιστοροῦσι χαὶ τάδε. 

Ilivóapos ἐρωτηϑείς, τί πρίονος ὀξύτερον, εἶπε δεαβο λή. Δελ- 

φόσε δὲ ἐνωτηϑείς, τί πάρεστι ϑύσων, παεᾶνα, εἶπε" μονονουχὲ 

λέγων ἐχ τῶν ἐλλογίμων ἀνδρῶν ϑυσέαν εἶναι λόγους τῷ χρείΐτ- 90 

row. πρὸς ὃ συλλαλεῖ xal ὁ γράψας, ὡς ἄχαπνα ϑύουσιν 
ἀοεδοέ. πρὸς δὲ τὸν ἐρωτήσαντα, διὰ τί οὐ τῷ εὖ πράττοντι 

τὴν ϑυγατέρα δίδωσιν; o) μόνον εὖ πράττοντος ἔφῃ 

θεῖσϑαι, ἀλλὰ xal εὖ πράξαντος. τῷ δὲ πυϑομένῳ, διὰ τί 

est in hoc carmine varietatem in editione scholiorum veterum δὰ 

Olympia et Pythia congeram. | 

16 xo) τούτω C. — 19 δ᾽ ἐρωτηϑείς Christ. — 22 διατί 
C. — 24 Vocis εὖ evanide nune accentu stantum superest. Male 

Tafel πράξαντος εὖ edidit et hec adnotavit: «πράξαντος. Sie haud 

admodum dubie ms., licet scripturá valde pallidá. Edd. πράξοντος 
[Extant enim hec apophthegmata etiam apud Bockhium p. 10]. 
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μέλῃ γράφων ἄδειν οὐχ ἐπίσταται; xal γὰρ ol ναυπηγ.οέ, 
ép», πηδάλια ποιοῦντες χυβερνᾶν οὐχ οἴδασι. τοῦτο 

δέ πως παρέοιχε πρὸς τὸ ἐρωτηϑῆναε μέν τινα σοφιστὴν διὰ τί 

δημηγορεῖν ἄλλους πρὸς ὄχλον διδάσχων αὐτὸς οὐ δύναται οὕτω 

ποιεῖν; ἐχεῖνον δὲ εὐστόχως εἰπεῖν, ὡς xal ἡ ἀχόνῃ ὀξύ- 
, 

. vouaa εἰς τομὴν τὰ σιδήρια ὅμως αὐτὴ τέμνειν οὐ 
δύναται. 

10 

1ὅ 

20 

32. "Ort δὲ οὐ δεξιὸς ἦν αὐτὸς ἄδειν ὁ Πίνδαρος, ἀλλ 

ὑποβολέα οἷον εἶχεν ἕτεοον τοῦ τοιούτου ἔργου, δηλώσει ἐν οἷς 

μνήσεταί τις Αἰνείου γοροστάτου᾽ ὃν χαὶ δοχεῖ φιλεῖν οἷα ἐπε- 

χοσμοῦντα οἰχείᾳ τέγνῃ τὰς Πινδαριχὰς ῳδὰς ὡς χορυφαῖον 

γοροῦ ἄριστον. 
99, Ei δὲ χατὰ τοὺς παλαιοὺς Πίνδαρος ἔφη τοὺς φελο- 

σοφοῦντας ἀτελῇ σοφίας δρέπειν χαρπόν (Fr. 209), 

ἀλλὰ τοῦτό γε εἰς ψόγον ἂν ἐμπίπτοι, ὁποῖος xal τῷ Κωμιχῷ 

προστέτριπται, ὃς που τοὺς φιλοσόφους διὰ τὸ ἀπράγμονας 

εἶναι σχώπτει ὡς ἀργούς (Aristoph. Nub. 334). 

34. Ποιήματα δὲ πολλὰ γράψαι Πίνδαρος λέγεται, ὧν xai 
φέρονται οὐχ ὀλίγα, οὐ μὴν τὰ πάντα ὑπεμνηματισμένα. clot δὲ 

παιᾶνες, διϑύραμβοι, προσόδια, παρϑένεια, τὰ xat αὐτὰ μνημο- 

νευϑέντα πρὸ βραγέων, ὑποργήματα, ἐγχώμια, ϑρῆνοι xai ἐπε- 

Deinde εὖ addidi ex edd. Abest (ut videtur) ἃ nostro cod.» Unde 

Schneidewin εὖ delevit Westermanno et Christio probantibus et 

haec de acuto Pindari dicto excogitavit: «Optime vero codex Basile- 

ensis. Desiderabat poete [sic ; poeta ?] hominem mon solum locupletem 

séd qui probe vixisset. [In eo ipso, quod verbo πράττειν diverso signi- 

ficatu usus est, vis dicti οὖ acumen cernitur. Hinc recte εὖ omittitur.» 

— διατί C. 

8 διατί C. — 11 τοὺς II. Schrieidewin, errore. — 20 «Er hat im 

Anfange ἕἔμνοι &usfallen lassen, dann das zweite und dritte Buch 

der Parthenien, wahrscheinlich weiler die Worte gar nicht verstand 

[??]» Leutsch 1. l p. 17. | 
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véxtot, χατὰ τὴν ἱστορίαν «aei τετραχισγίλεοι, οὃς xai ἐπινέχους 
. , La] Α , ;, X 

τετρασυλλάβως φασίν, οὗ xai περιάγονταε μάλιστα διὰ τὸ 
2 9 , * Y f ᾿ Y A y. 2 ανϑρωπιχωτεροι εἶναε xat ὀλιγόμυϑοι xai μηδὲ πάνυ ἔχειν ἀσα- 

- » ' 

φὼς χατά γε τὰ ἀλλα. εἰ δὲ xai Uuyot λέγονται οἱ αὐτοί, ἀλλ᾿ αὐτὸ 
. , EE LES b € ων 2 

παραγρήσεως εἶδός ἐστι, xaÜ' ἣν xai τὸ ὑμνεῖσϑαε ἀντιφρα- 
- $ ἃ 4 / t A LI L1 e -Ό Qi t $, στιχῶς που ἐπὶ φόγου ἐτέϑη, ὡς δηλοῖ xai. τὸ ὑμνεῖϑ'᾽ ὑπ 

ἀστῶν φροιμίοις πολυῤῥόϑοες (Aesch. Sept. 6). δῆλον 

δὲ ὡς αἱ ἐπινέχιος ὠδαὲ τοῦ Πινδάρου xai εἔδη τουτέστιν 

c9 δέαι γάριν σεμνότητος ὀνομάξονται, ὅπερ ὑποχορισδὲν εἰς 

εἰδύλλεα ἐπιγραφὴ γέγονε τοῖς Θεοχρίτου ποιήμασι. μελο- 

ποιὸς δὲ ὧν ἐς τὸ χαϑόλου ὁ Πίνδαρος παρωνυμεῖταε πρὸς 

μέρος μουσιχοῖ ὀργάνου λυριχὸς χαλούμενος, χαϑά. τις ἕτερος 

χεϑαρῳδὸς xai ἄλλος ἀπὸ ψάλτρου ψαλτῳδός. οὐχ ἐξ ἀνάγχῃς 

δέ γε πρὸς λύράν μόνην ἐμελῴδει, ἀλλ᾿ αὐτὸ μὲν ἐπελέγῃ πρός 

1 χατὰ τὴν στιχομετρίαν coni. Th. Birt (Das antike Buch- 

wesen 18S2. p. 165), μετὰ τῶν ἱστοριῶν, id est ratione habita etiam 

ἑστοριῶν, quibus res ad mythologiam et historiam spectantia expli- 

cantur, coni, Vitelli (Museo Italiano di Antichità Classica 1884. I p. 

162), qui similia e Gregorii Nazianzeni codicibus attulit. Ad τεῖρα- 

10 

κισχίλεοι confer Bergkium p. 367. 368: «Eustathium sane apparet ' 

Epiniciorum numeros indicare voluisse, sed numerus non congruit, 

nam debebat potius ἐξαχισχέλιοι scribi: abutitur enim Scehneidewin 

hoec numero, qui dicit eo firmari versuum  discriptionem & Bockhio 

restitutam: at veteres grammatici fere cola, non versus aut-periodos 

curabant. Neque tamen puto ἑξαχισχίλεοι restituendum esse, sed 

Eustathius cum in fine indicis versuum numerum reperisset hune, 

X , eumque non, ut par erat, ad universa carmina, sed ad epinicia 

referret, atque iam nimis amplum esse putaret, ex coniectura 

τετραχισχίλιοι Scripsit, quemadmodum etiam alias corrupta pro viribus 

corrigere studet.» — 2 περιάδονται coni. Bergk p. 371, qui antea 

πράττονται coniecerat. — 8 uz δὲ C.-— 4 do αὐτὸ Christ. — 

5 εἰδος ἐστί edd. — 6 Apud Aeschylum ὑμνοῖϑ᾽ legitur. — 7 Cum 

voce πολυῤῥόϑοις expliciunt Westermanni excerpta. | 
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PN * - - ^ , 8 od »" τε ἐξαέρετον εἰς χλῆσιν τῷ ποιητῇ. σεμνύνεται γὰρ πολλοῖς xat 
- * 4 * , ? N ^ ^ . 

πολλαχῶς ἡ λύρα. ὁ δὲ xa) ἑτέροις ὀργάνοις ἄδων ἐχρᾶτο, χαϑὰ 

δηλοῖ xai τὸ ἀναξεφόρμιγγες ὕμνοι (Ol. II. 1) χαὲ ἑξῆς. 
: o - 

el δ᾽ ἴσως ταὐτόν τι φόρμιγξ xal λύρα, οὐδ᾽ οὕτως αὐτῷ μόνον 
΄- , ^ ἢ γι * , e Ἢ , 

τὸ τῆς λύρας γρῆμα πρὸς ἔδεόν τε ἀποχεχληρωται. ὡς δὲ λύρα 
v *^ 1 ἢ , , [] ? t A , t εἴρηται ἢ παρὰ τὸ λύειν apáe, οἷς πρὸς ἡδονὴν γλυχέως ἀρ- 

^ / 

μόττεται, ἢ παρὰ τὸ μυϑιχῶς eie. λύτρον xavoaAlaxtyptov 
- e - 4 . ] 

εὑρεϑῆναι ὑπὸ “Ἑρμοῦ, ὃς γέλυν ὃ ἐστι λύραν ἐξ ὀστράχου 
- , ^c. ΄- , 4 [Y ^ “-Ψ o 

συντεϑεῖσαν γελωνης δοὺς τῷ Φοέβῳ ἀντὲ βοῶν χλοπῇᾳ οὕτως 

ἐλύσατο ἑαυτῷ τὸν ὑπὲρ τοῦ χλέμματος γόλον, λέγουσι xal αὐτὰ 

oí παλαιοί. | 
. E * , 
35. ᾿Ιστέον δὲ xat, ὅτε τεσσάρων ὄντων περιωνύμων ἀγω- 

νων ᾿βλλγνιχῶν, o? xat ἱεροὶ ἐχαλοῦντο, οὃς οἱ νεχῶντες ἠξιοῦντο 
- — ΄ Ld λόγου τοῖς λυριχοῖς, πρώτους ἐξέϑεντο oi τῷ Πινδάρῳ φίλο: 

πρὸς ἀνάγνωσιν τοὺς ᾿θλυμπιονέχας διὰ τὸ τοῦ ᾿θΟλυμπιχοῦ αγῶ- 
Y T * - Ὁ 

νος πάνυ ἕνθοξον, οὐ τὴν ϑέσιν σεμνολογοῦντες τῶν τινες πα- 

λαεὼν εἰς τὰ χατὰ Π]έλοπα xa? Θἰνόμαον αὐτὴν ἀναφέρουσιν, ὡς 

ἐχεῖϑεν γρόνου ἀρξαμένου τοῦ τῶν ᾿Ολυμπίων ἀγώνος" πρὸς ὃ 
eo vy -— 

oi δυσαρεστούμενοί φασιν ὡς αἰσχρὰν οὕτως οὖσαν τῇ αἰτίᾳ τὴν 
, * Ἃ δ , € " - * «5 Ὁ , * t ἥέσιν οὐχ ay θΘιεφύλαξαν ot apyatoc οὐδ᾽ ἂν παρέμεινεν εἰς οὕτω 

^ , ^ * ^€- * μαχρὸν ἱερὸς λεγόμενος 0 ay«v, ἐφ᾽ οἷς οὐ τοιοῦτός ἐστε διὰ τὸ 
ΟῚ - 4 * 7 Ὶ ? 

xat αἰτίαν αἶσγος, ἐφ᾽ ἡ τέϑε:ται, ἤπερ ἐστὶν ἔρως Ἱπποδαμείας 
a , * ? , [1d b 5, t “ * , xat φόνος θἰνομάον περίεργος. ἕτεροι δὲ eie ' Πραχλὴν ἀνάγουσι 

. P ., .« " A , t 

τὴν τοῦ ᾿θλυμπιχοὺ αγῶνος χαταϑολην, χαϑὰ xai ὁ Πίνδαρος 

ἐνδοξότερον αὐτὸν χοσμῶν. ἐπεὶ γὰρ τὴν 4ὐγέου χόπρον χα- 
, kJ - , , 

Ürpae οὐχ ἔτυχε τῶν ἐπηγγελμένων, συναγαγών, φασί, acpa- 

4 ταυτὸν C. --- 11 Cum voce ποίαλαιοί (sic) expliciunt Christii 

excerpta. — 19 δυσαρεστούμενοι φασὶν C. — 22 ἥπέρ ἐστιν C. — 

26 χοσμεῖ edd. — 26 c. φασι στρ. C et edd. 



ET SCRIPTIS PINDARI. 29 

τόπεδον τόν τε Αὐγέαν ἀπάγει τοῦ [v xab τὴν 'Hàw 

παρίσταται ἤγουν πορϑεῖ. χαὶ πολλὰ λάφυρα περιποιη- 

σάμενος ἀγῶνα τίϑησε τοῖς μετ αὐτοῦ πολεμησασε xai τὸ 
ἔϑος ἐχεῖϑεν διέμεινεν. ot δὲ μηδὲ πρὸς τοῦτο εὐαρεστούμε- 

vol φασιν, ὡς οὐδὲ abcr, ἔμεινεν ἂν ἡ διάϑεσις, ἐπεὶ δυσχερείας 

πραγματιχῆς ἦν ὑπόμνησις" ἀλλὰ μᾶλλον ἤ[φιτός, φασί, xat. Εὐρύ- 

λογος τοὺς Κιῤῥαίους χαταπολεμήσαντες λῃστὰς τὴν παράλιον 
τῆς Φωχίδος χατέγοντας xai πολλὰ ἐξ αὐτῶν λάφυρα συναγα- 

γόντες ὁ μὲν Ἴφιτος τὰ ᾿θλύμπια χατεβάλετο, τὰ Πύϑια δὲ ὁ 

βὐρύλογος. xai παρέμεινεν ἡ ϑέσις αὕτῃ ὡς ἀπὸ ἐνδόξου αἰτέας 
ἔχουσα τὴν ἀρχγῆν. ] 

36. Ὅτε δὲ xarà πενταετηρίδας ἐτελεῖτο τὰ ᾿θλύμπια διὰ 

τὸ πάνυ πόῤῥωδεν σ"λλέγεσϑαι τῶν ἀϑλούντων πολλούς" xai 

ὡς αἱ τοιαῦται πενταετηρίδες xat ᾿ϑλυμπιάδες ἐλέγοντο ἐχ τῆς 

᾿θλυμπέων πανηγύρεως, ἣν ἐπὶ ᾿θλυμπέῳ ἢγον di, τῷ τοῦ ' Hoa- 

χλέος πατρί xal ὅτι, ὅπερ τοῖς ὕστερον πέντε ὁμοῦ ἔνδιχτοι, 

τοῦτο ἑχάστῃ τῶν ᾿θλυμπιάδων τοῖς πάλαι" xol ὅσρε δὲ ἄϑλοι 

τὸν ᾿θλυμπιχὸν συνετέλουν ἀγῶνα, δηλοῦσε μὲν χαὶ oi παλαιοὶ 

σαφῶς xai ἡ προχειμένη δὲ παρεχβολιχὴ πραγματεία ἐχφανεῖ 

ἅπαν το:οὔτον ἄξιον γνώσεως. 

97. Nov δὲ ῥητέον, ὅτε τὸ λεγόμενον πένταἥλον οὕτω περι- 

γράφεται μέτρῳ ἰαμβιχῷ" 

“Αλμα, πάλῃ, δίσχευμα, χοντὸς χαὶ δρόμος. 

xa) ἑτέρως δὲ ἡρῴῳ μέτρῳ" 

“Ἄλμα ποδὸς δίσχου τε βολὴ xai ἄχοντος ἐρωῃ 

Καὶ δρόμος ἠδὲ πάλῃ, μέα δ᾽ ἔπλετο πᾶσι 

| τελευτῇ. 

1 ἕῇν edd. — "Zu» C, —4 μὴ ààC. — 4.6 εὐαρεστούμενοι 

φασὶν C. — 6 “Ιφιτός φασι καὶ C et edd. — 18 ᾿᾽οΟλυμπιακὸν C οἱ 

edd. — 23 ἄλμα C. 

10 

15 

20 

25 
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98. Ert ἰστέον xal Ort τὸ ἐν τοῖς ἐπινίχοις Πινδαριχὸν 
, ^ “- v* LY * - 

μέτρον τριὰς ἐχαλεῖτο. ἦν δὲ ἐν τῷ χαϑόλου τοιαύτῃ τριὰς 
M , * 1 Dd ^ -- -ὖ 

ποέημα, ἐν ᾧ, χαϑὰ xal ἐν τοῖς τοῦ Κωμιχοῦ δηλοῦται, ἔστι 
b! ς TD 4 . 4 bd $ 

στροφῃ xai ἀντίστροφος xai ἐπῳδός" περὶ «wv xat οἱ τῆς ῥητορι- 

“κι 
χῆς τέγνῃης ὑπομνηματισταὶ διαλαμβάνουσε σαφέστατα. δῆλον 
δέ Y 9 »? 3 c. J - t NN À ^^ Hi : , ἐ, ἔνϑα eiat τὰ τρία ταῦτα, ἡ στροφὴ θηλαδη, ἡ ἀντίστροφος 

xai ἡ ἐπῳδός, ἐχεῖ xai 70poí eiat στρεφόμενοι xal ἀντιστρεφό- 
* , * , 

μενοι xai θιὰ μέσων &exagdovrec, xai τὸ στάσιμον" εἴτε χύχλιοι 
* ^ a N , — 

οὗτοί εἶσιν, 006 οἱ ἄδοντες ἀσματοχάμπται axontoyvtat τῷ 
ww . e)e ν Pd . Μή Ὁ 10 Κωμιχῷ (Aristoph. Nub. 333), eire xai érepoter ὧν xo αὐτῶν 

y^ / t F^ E "M T ^ - νι “ἢ - 
ἔόμων πάντων ὁ Πίνδαρος, οὐδὲν δὲ ἧττον αὑτοῦ xai ὁ χοσμῶν 

PES! 1 $3 7 A * ἢ , Y τά ANN αὑτὸν χοροποιὸς Aivéae, zept οὐ πρὸ βοαχέων εἴρηται. orc δὲ 

οἱ Πινδαριχοὲ ἐπινέχεοι τῇ προσεχῶς δεθηλωμένῃ τριάδε ἐναλλάγ- 
“« 5 , ^ α 

ὃγν συντελοῦνται xat' ἀχολουϑέαν εὐσύνταχτον ἐναρμόνιον, ἣν 
, ΝΜ - . 30 D 3 , t PN. ^ 15 οὐχ ἔστε παραβῆναι" xai οἵοις ποσὶ xal μέτροις ἡ τοιάδε τριὰς 

ἑχασταχοῦ ἀπαρτίζεται, σαφέστατα ἐχτίϑενται. οἱ ὑπομνηματι- 

σάμενοι, οἷς xal ἔστιν εὐμαϑῶς ἀχολουϑεῖν τοὺς περιελδόντας 
* “- ἢ «.ῳ ) 3 ' * 5 

ἐπισχεπτιχῶς τὸ τοῦ ᾿Πφαιστίωνος μετριχὸν ἐγχειρίδεον. αλλ 

ἐχεῖνα μὲν ἑτέρου ἔογου" ἐνταῦϑα δὲ τὸ προχείμενον ἐπέλευσις 

90 οὐχ ἀσυνήηϑης, rà ἐχ τῶν Πινδαριχῶν ἐπινιχίων συλλέγουσα 
, v . -«“ P d 

χρήσιμα εἰς εἰδησιν εὔχρηστον τοῖς xal γράφειν xa) ἄλλως δέ 
- . - D * , 

πως νοεῖν ἐϑέλουσι, xai τοῦτο οὐ xarà ὑπομνηματιχὴν ἐξηγῆσιν, 
3 * [14 * , ] - ^ . o 5 

αλλ εἰς ὁσον ἐχ πλατυτάτου λειμῶνος ἀνϑολογῆσαι, 00a οὐχ 
* ^ *, - . 

ἂν πατοῖτο ἢ ἄλλως ἐξαϑερίζοιτο τοῖς γε φιλοχάλοις xot 
“ - , 

95 εἰδόσι τὰ τῶν Moucov στεφανωματα. 

᾿ ς 7 ἡ ἐπῳδὸς Hermann pro ὁ ἐπωδός. — 9 οὗτοι εἰσὶν C. 
4 



“Πινδάρου γένος" 

διωρϑωϑὴ δὲ παρὰ του σοφωτάτου ἤαγίστρου. 

Πίνδαρος, τὸ μὲν γένος Θηβαῖος, υἱὸς Jaipávrou xarà τοὺς 

ἀληϑεστέρους" οἱ δὲ Σχοπελίνου φασίν οἱ δὲ τὸν αὐτὸν Παγω- 

e 

Pindari vitam Thomanam novi ex b 2 Vrat. C Y /'u' £ Gen. 

(libro Geneviensi a Westermanno collato) οὐ Mosc. B apud Beckhium 

satis neglegenter collato. In ΓΖ nulla legitur Pindari vita. E codice 

libro Ambrosiano Y nullius fere pretii similimo fluxit editio Aldina, 

ex alio codice satis integro editio Romana, ex ipsa Aldina editione 

et ex vetustis codicibus ut videtur nonnullis locis interpolata. In libro 

& male compaeto cum prior vite pars usque ad ταλαέποροι (p. 35, 2) 

alieno loco posita esset, manus sseculi decimi sexti lacunam ex 

editione Romana supplevit. Ceterum reliquis libris pr»stat Vrat. C, 

qui nonnunquam 80lus cum ea Pindari vita ἃ Thoma Magistro in 

novam formam redacta conspirat, quz» in nonnullis codicibus veteri- 

bus (Cesareo ἃ, Mediceo D, Parisino A), tum in cod. Gott. et Vrat. D 

& Bockhio adhibitis extat. Simili libro usus esse videtur greculus 

ille, qui vitam que in 5 codice legitur consarcinavit. 

Titulum om. manus prior in /', inquo to? σοφωτάτου ϑωμᾷᾶ to) 

μαγέστρου εἰς πίνδαρον σχόλια add. m. 2; γένος suvódgov est titulug 

in Y, γένος πινδάρου τοῦ ποιητοῦ in b, πινδάρου λυριχοῦ γένος in Ald. 

— 9 διωρϑώϑη δὲ ex s ξ΄ Mosc. B, Vrat. C, Matr. (apud Iriarte, Catal. 

p. 446) est, διορϑωθὲν est in edd. inde & Romana; de cett. codd, 

non constat, — Verba χυροῦ Θωμᾶ τοῦ, que in edd. ante αγίστρου 
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pida. xa) Μυρτοῦς, ἀπὸ xopye Κυνὸς Κεφαλῆς χαλουμένης. ἡ δὲ 
Μυρτὰ ἐγαμήϑῃ ᾿Σχοπελίνῳ τῷ αὐλητῇ, ὃς τὴν αὐλητιχὴν διδά- 

σχων τὸν Πίνδαρον, ἐπεὶ εἶδε μείζονος ἕξεως ὄντα, παραδέδωχε 

Λάσῳ τῷ ̓ Ἑρμιονεῖ μελοποιῷ, παρ᾽ ᾧ τὴν λυριχὴν ἐπαιδεύϑη. 

inserta leguntur, delevi codices 2 Vrat. C Mosc. B μ' ξ'’' Matr. secu- 

ius; etiam in titulo vite Sophoclis a Thoma Magistro conscripts 

διωρϑώϑη δὲ παρὰ τοῦ σοφωτάτου αγίστρου scriptum legitur; conf. 

Westermannum in Vitarum Seriptoribus Grsecis Minoribus p. XII. 

— 8 μὲν om. ed. Rom. — τούς] τοῦ Gen. — 4 φασὶ Y; — pro hae 

voce hoe extat Germani haud dubie additamentum e Suida de- 

sumptum in ὦ: σημείωσαι — (codex à, Mommsen male σημεῖον), 

ὅτι ἐγένετο xol ἕτερος πίνδαρος £x σχοπελίνου. — Que post φασίν 

in Y et edd. inseruntur οἱ δὲ λέγουσι τὸν αὐτὸν (λέγουσιν αὐτὸν 

Y); Jekpavtov xol Σχοπελῖνον (σκοπελένον ed. Rom.), pro quibus οἱ 

δὲ τὸν αὐτὸν σχοπελῖνόν φασιν est in codd. vett., omm. bz Vrat. 

C ἐξ; de ceteris codd. non est notatum. — οὗ δὲ Παγωνίδου (rayc- 

vídov Y, Παγώκδα Westerm.) Y et edd. οἱ δὲ τὸν αὐτὸν mayo- 

uide. (παγωμίδου z, παγωμιδάουν Gen.) codd. accuratius collati; quod 

Boeckh ex Vrat. C et Mosc. B παγωνίδα (sic codd. vett.) affert, error esse 

videtur pro παγωμέδα, quod certe in Vrat. C legitur. 

1 χαί om. ξ΄. — ἀπὸ γένους Y, ἀπὸ χόμης Gen. — χυροχεφάλων 

eum codd. vett. (οὐ Eustathio) Y et edd. vett, υνοχεφαλῶν Heyne, 

Κυνοςχεφαλῶν Boeckh et Westermann, χυνοσχεφαλῆς χαλ. Mosc. B, 

xvvóc χεφαλῆς xe. codd. accuratius collati, nisi quod χυνηχὸς xsq. χαλ. 

est in ξ΄. — In 5 hec indea p. 31, 3 in hune modum mutata leguntur: 

ll. u. y. ἦν ϑηβαῖος υἱὸς τοῦ δαϊφάντου x. t. ἀλ. ἄλλοι δὲ λέγουσιν 

αὐτὸν εἰναι υἱὸν gxontAvov: ἄλλοι δὲ τοῦ παγωνίδου χαὶ τῆς μυρτοῦς 

ἀπὸ χώμης χαλ. χυνὸς χεφαλῆς. — 1.9 ἡ δὲ --- διδάσχων}] ὃ δὲ 

σχοπελῖνος διδάσχων τὴν αὐλητικὴν Y Ald. — 2 αὐλητήχην Gen. — 

διδάσχω u'. — 8 ἔξεος ξ΄. — παραδέδωχε ex (' μή ξ΄ Gen. Vrat. C est 

pro παρέδωχε. ---- 4 εἱρμιονεῖ ed, Rom. — Post μελοποιῷ hzc leguntur in 

U: εὖ... (εὖρε Mommsen) δὲ πρῶτος τῶν ἄλλων πολλά" ὃς καὶ πρῶτος 

τῶν διϑυραμβοποιῶν ποιητῶν ἐστί. παρ᾽ d eic. — παρ᾽ οὗ Y b. 
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, 3 M 1 / * ; P» A 92 ἂν 

γέγὄδνε δὲ χατὰ τοὺς γρόνους Αἰσχύλου. xat συγγεγένηται αὐτῷ 
, » 1 , 

xai τέϑνηχεν ὅτε xai τὰ Περσιχὰ ἤχμαζεν. ἔσχε δὲ ϑυγατέρας 
" Ἢ , ] 

δύο, Πολύμῃτιν xai Πρωτομάχην, xarqixec δὲ τὰς Θηβας, πλη- 

σέον. τοῦ ἱεροῦ τῆς μητρὸς τῶν ϑεῶν τὴν οἰχέαν ἔχων τῆς ᾿έας. 
Ju Y . . ’Ἂ Ἃ 5 , ; ᾿ M - 1 
seína δὲ τὴν ϑεὸν σφόδρα ὧν εὐσεβέστατος, xai τὸν [lava xai 

* M i e" , . M us 
τὸν ᾿Απόλλωνα, eig ὃν xai πλεῖστα γέγραφε" νεώτερος δὲ xv 

Σιμωνίδου, πρεσβύτερος δὲ Παχχυλίδου. χατὰ δὲ. τὴν Ξέρξου 
: — ^ , ' , 

χατάβασιν ἤχμαξζε τῇ ηλιχέᾳ. ἐτεμηϑη δὲ σφόδρα ὑπὸ πάντων 
««- ξ , € ^^ eu - 

τῶν ᾿βλληήνων διὰ τὸ ὑπὸ τοῦ ᾿Απόλλωνος οὕτω φιλεῖσϑαι, 

1 xal συγγεγένηται αὐτῷ omm. YÀld.— 2 xoi τέϑνηχεν)] «Hoc tem- 

porum rationi repugnat. At ἤχμαζεν ipse κατὰ τὰ Περσιχά, ut vel ex seqq. 

intelligas» Heyne. «Mihi vero verba x«l τέϑνηκεν videntur delenda» 

Boeckh, improbante Westermanno. — x«i omm. edd. ante Beochhi- 

um. — ἤχμαζον Ald. —.éyauá95 δὲ ἣ μυρτὼ ᾿σχοπελίνω τ. αὖλ. ὃς 

ἐδίδασχε πίνδαρον τὴν αὐλητιχήν * ἐπειδὴ δὲ εἰδὲ αὐτὸν μ. £ ὄντα 

παρέδωχεν αὐτὸν À. t. ἑρμηονεῖ ὄντι μελ. παρ᾽ οὗ ἐπαιδεύϑη τὴν λ. y. 

δὲ x. T. yg. αἰσχύλου x. gvyy. (om. αὐτῷ) καὶ τέϑνηκεν ὅτε ἤχμαζον 

τὰ περσικὰ est in b. --- ἐγέννησε δὲ b. --- 8 πολυμήτην Y ξ' Gen, 

ΕΒὕὔμητιν edidit Westermann, at Πολύμητιν, ἄλλοι δὲ Εἴμητιν est etiam 

in Par. Δ, Ces. A. --- προτομάχην Gen. — τὰς Θήβας οτα. ὃ. --- 4 

τοῦ ἱεροῦ τῆς ῥδέας τῆς τῶν ϑεῶν μητρός. ἔχων δήπουθεν τὴν οἰχίαν 

αὐτὴν τῆς ϑεᾶς est in b. --- τῶν ϑεῶν τῆς μητρὸς Gen. — t3v 

οἰχίαν ἔχων τῆς ῥέας Vrat. et codd. vett. ῥέας τὴν οἰχίαν ἔχων 

cett. codd. et edd., nisi quod οἰχεῖαν estin ξ΄, τῆς ῥέας in Ald. et 

τὴν oixiav omm. Y Ald. — ὅ τὸν ϑεὸν ξ΄, ταύτην Y Ald. — ἦν 

δὲ εὐσεβέστατος καὶ τοὺς ϑεοὺς ἐτίμα σφόδρα καὶ τὸν πάνα καὶ 

τὸν ἀπόλλωνα εἰς ὃν πλεῖστα ἔγραφεν estin ὁ. --- ὧν εὐσεβέστατος 

omm. Y Ald. — πάνα ξ΄. — 6 γέγραφεν ed. Rom. Westerm. — δ᾽ ἦν 

Westermann. — 6. 7 ἦν δὲ ow. vtót. xal mo. βαχχ. b. -— ἢ δὲ post 

χατὰ om. £. — τὴν om. Gen. — τὴν τοῦ 5. edd. ante Bockhium. — 

8 ἤχμαζεν Ald. — ἤχμαζε δὲ xarà τὴν χατάβασιν τοῦ ξέρξου b. 

— τῇ ἡλικίᾳ ex s Vrat. Gen. /' μ' E est pro τὴν ἡλικίαν. — πάντων 

omm. 2 μή. — 9 τῶν om. €. — to^ omm. Y Vrat. — οὕτω 

om. Ald. . 

Scholia Pindar. ed. Abel. 3 
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ὡς xai μερίδα λαμβάνειν ἀπὸ τῶν προσφερομένων τῷ Ξϑεῷ, xat 

τὸν ἱερέα βοᾶν ἐν ταῖς ϑυσίαις Πίνδαρον ἐπὲ τὸ δεῖπνον τοῦ 

ϑεοῖ. λόγος xai τὸν Πᾶνα ὀργήσασϑαΐ ποτε τὸν αὐτοῦ παιᾶνα 

περὶ τοῦ Πέλοπος χαὶ γαίρειν ἄδοντα τοῦτον ἀεὶ ἐν τοῖς ὄρεσι. 

φασὶ δὲ xa? ὅτε ποτὲ Παχεδαιμόνιος Βοιωτοὺς ἐμπρήσαντες xai 

θηβας, ἀπέσχοντο μόνης τῆς οἰχίας αὐτοῦ, ϑεασάμενοι ἐπιγε- 
γραμμένον τὸν στίγον τόνδε᾽ Πινδάρου τοῦ μουσοποιοῦ τὴν 

στέγαν μὴ xatere. ὅπερ xal τὸν ᾿Αλέξανδρον μετὰ ταῦτά φασι 
πεποιηχέναι. xal γὰρ οὗτος ἐμπρήσαςτὰς θήβας μόνης τῆς ἐχείνου 

οἰχέας ἐφείσατο. ἐγδιρῶς δὲ διαχειμένων τῶν ᾿Αϑηναίων πρὸς 

1 ὡς //, om. Gen. — μέρ. Amuf. ἀπὸ τῶν mo. τ. 9. ex 

b Y Vrat. Ald. est pro μερέδα τῶν προσφερομένων τῷ ϑεῷ λαμ- 

βάνειν. — ἢ βοᾶν b /' et edd. nonnullae. — τὸ] τὸν ξ΄. — 8 πάνα ξ΄. 

— 8--ὅ χαὶ τὸν Πᾶνα --- ἐν τοῖς ὄρεσι. φασὶ omm. Y Ald. Conf. etiam 

b librum p.33, 9 — p. 84,5: διὰ τὸ εἴναι αὐτὸν φιλούμενον τοσοῦτον 

ὑπὸ ἀπόλλωνος ὥστε λέγουσι καὶ μερίδα λαμβάνειν ἀπὸ τῶν προσφεέρο- 

μένων τῷ ϑεῷ᾽" καὶ τὸν ἱερέα φασὶ βοᾶν͵ ἐν ταῖς ϑυσίαις " ἄγετε πίνδα- 

θοὸν ἐπὶ τὸ τοῦ ϑεοῦ δεῖπνον. ἔδεται δὲ λόγος, ὅτι ποτε λαχεδαιμόνιοι 
fumo. βοιωτοὺς x. 9. etc. — 4 Pro verbis τοῦτον ἀεὶ ἐν τοῖς ὄρεσι 

Boeckh in Vrat. D et Gott. περὶ τοῦ πέλοπος scriptum esse refert; 

verba περὶ τοῦ πέλοπος ex Vrat. C addidi et λόγος xol τὸν πᾶνα 

εὑρῆσαί ποτε ἄδοντα περὶ τοῦ πέλοπος. λόγος δὲ ὅτι ποτὲ λακεδαιμόνιοι 

etc. est eliam in codd. νοῦ. — ἀεὶ (΄.--- ὅ ποτὲ omm. Y ἔ΄. -- 

6 μόνης om. Ald. — αὐτοῦ] πινδάρου b. — ϑεασ. xci £mytyo. Gen. 

— 7 στοῖχον ξ΄. — τὸν στίχον τοῦτον Y Ald. et codd. vett., τοῦτον 

τὸν στίχον éxti b. — ἢ. 8 τὴν στέγαν Vrai. e (au ξ΄, edd. ante 

Bockhium (qui τὰν στέγαν edidit) cum Mediceo D et Parisino A, 

τὴν στέγην b Y Ald. cum. Caesareo À. — 8 τὸν excidit in edd. inde 8 

Beckiana. — τοῦτο αὐτὸ xal ἀλέξανδρος ἐποίησε μεταταῦτα᾽ xol αὐτὸς 

γὰρ ὡς λέγεται ἐμπρήσας τὰς ϑήβας μόνης ἐχείνης τῆς τοῦ πινδάρου 

οἰχίας ἐφείσατο est in b. — μεταταῦτα φασὶ ed. Rom. — 9 πεποιημέναι 

Y. — χαὶ γὰρ καὶ οὗτος { Gen. — 9. 10 χαὶ yàg — ἐφείσατο omm. 

Y Ald. — 10 ἐχϑρωδῶς s /' et inde & Rom. edd. ante Bockhium, 
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τοὺς Θηβὰέους, ἐπεὶ εἶπεν ἐν τοῖς αὐτοῦ ποιήμασιν" ^9 ταλαί- 

πῶροε θΘῇβαε (Fr. 196) xai Μεγαλοπόλιες ᾿Αϑᾶναι (Pyth. 

VII. 1) ἐξημέωσαν. αὐτὸν χρήμασιν oi Θηβαῖοι, ἅπερ ὑπὲρ ἐχεί- 

vou ἔτισαν ᾿4ϑηναῖοι. γέγραπται δὲ αὐτῷ ἑπταχαίδεχα βιβλέα, 

ὧν τέσσαρα v λεγομένῃ Περίοδος λέγει τάδε" "Üluurtovixat, 

Πυϑιονῖχαε, ᾿Ισϑιιονῖχαι, Neusovixat. 

qui ἐχϑρῶς ex Vrat. C (D Gott.) recepit, idem legitur in Y ; ἐχϑωδῶς 

ξ΄, ἐχϑροδῶς b uw, ἐχϑρῶν Ad. 
1 ἐν τοῖς αὐτοῦ ποιήμασιν Vrat. 5 ( u' et inde & Rom. edd. 

ante Bockhium, ἐν τοῖς αὑτοῦ m. b, ἐν τοῖς mx. αὐτοῦ 5, αὐτοῦ 

omm. cett. codd. et edd. — 1. 3 ταλαίποροι £z μ΄. -- ὃ Θῆβαι om. 

b cum codd. vett. — ὦ ταλ. Θῆβαι xci omm. edd. ante Beckhium, qui 

«Gott. in marg. ἄλλως Αἰσχίνης ἐν ἐπιστολῇ ' Eni δοχῇ σοι. V. Àe- 

Schinis qus fertur epist. IV. p. 667. 669.» annotat. — ἀϑῆναι Y 

b Vrat. Gen. — 8 ἐζημίωσαν αὐτὸν οἱ 95. χρήμασιν ἅπερ ἔτισαν 

ὑπὲρ αὐτοῦ &9. b. — χρήμασιν οἱ om. Y, χρήμασι (om. οἱ) est in Ald. — 

ὑπὲρ αὐτοῦ b Y Ald. et codd. vett. pro ὑπὲρ £xtivov. — 4 ἔδωχαν iu & 

et margo Vrat, ἔδωχεν Gen. — δ᾽ Westermann. — βιβλία ιζ΄ b. — 

ἑπτὰ χαίΐίδεχα Vrat. — Post ἀϑηναίοι (Sic Y) hec sequuntur in Y 

et Ald.: ἔγραψε δὲ ὀλυμπιονίχας, πυϑιονίκας, νεμεονίχας καὶ Ισϑμιονίέ- 

χας. ἔστι δὲ τὰ ὀλύμπια etc. — D 7 περίοδος λέγει ἤγουν ὀλυμπίιο- 

γίχας, πυϑιονέχας, ἰσϑιμονίκας χαὶ νεμεονίχας est in b, 7 λεγομένη 

περίοδος τάδε" τὰ ὀλύμπια φημί (φημὶ om. ('), τὰ πύϑια, τὰ νέμεα 

καὶ τὰ ἴσϑμια in z (' μ' E οὐ edd, ante Beockhium, qui Ὀλυμπιονῖχαι, 

Πυϑ. Νεμ. Ἶσθμ. edidit Vrat. C (et D) secutus, in quo tamen λέγει τάδε 

post περίοδος additur, vocabula cum »uxe: composita in psnultima 

accentum acutum exhibent et ἐσϑμιονῖχαι cum codd. vett. (in quibus 

ὀλυμπιονίχας etc. accusativo casu legitur) ante νεμεονῖχαι collocatum 

est. Fallitur igitur Bergk p. 20, ceterum recte vituperans Boeckhium, 

quod ordinem librorum auctoritate munitum temere mutaverit, cum 

inversum ordinem in nonnullis codicibus Thome vel alii correctori 

Byzantino deberi suspicatus est. — Germanus post Neusovixag hsc 

inseruit: ἀπὸ δὲ τῶν ij βιβλίων εἰσὶ χαὶ và λεγόμενα προσόδια καὶ παρ- 

ϑένοι (1. παρϑένια), πᾶνα, ὕμνον (1. παιᾶνες, ὕμνοι), διϑυραμβικά, σκολιά 

8: 

Mr i 
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᾿Αλλὰ περὶ μὲν τῶν ἄλλων οἱ 7pe/a νῦν ἔστι λέγειν, sept 

“μέντοι τῆς ϑέσεως τῶν ᾿θλυιπίων λεχτέον. τινὲς μὲν ταῦτα εἰς 

τοὺς θἰνομάου xat Πέλοπος ἀναφέρουσι χρόνους * ἕτεροι δὲ ᾿ Hpa- 

χλεῖ ἀανατιϑέασιν, ὃ xai Πίνδαρος λέγει ἐνδοξότερον ποεῶν τὸν 

(1, διϑύραμβοι, σχολιά, aliter M. Schmidt in Philol. XVIII p. 237) 

καὶ ἄλλα. De quo additamento recte iudicavisse videtur Bergk p. 

368: «Qui hec adiecit haud dubie Suida usus est; ordo carminum 

plane consentit, sed omissa sunt potissimum minus trita carminum 

nomina». Post Νεμεονῖχαι in Y et edd. (de Beckhii codicibus nihil 

relatum est) haec inserta sunt: ἔστι δὲ τὰ ὀλύμπια ἀγὼν εἰς τὸν δία, 

τὰ πύϑια ἀγὼν εἰς τὸν ἀπόλλωνα, τὰ νέμεα ἀγὼν χαὶ αὐτὸς εἰς τὸν 

δία, τὰ δὲ (δ᾽ Westerm.) ἰσϑμεα ἀγὼν εἰς τὸν (τὸν om. Y) ποσειδῶνα, 

τὰ δὲ (δ᾽ Westerm.) ἔπαϑλα τούτων ἐλαία, δάφνη, σέλινον ξηρόν τε 

χαὶ χλωρόν. Quibus in Y et Ald. ceteris omnibus omissis nota de 

novem lyricis statim subiungitur. 

1 μὲν] μέντοι Boeckh ex Vrat. C [hoc, falsum] Mosc. B; idem 

est in Gen, z, om. ξ΄. — Gen. mox titulum περὶ ϑέσεως τῶν ᾿Ολυμ- 

πίων habere dicitur. — τῶν τῆς ἄλλων (?) Gen. — Post λέγειν Bockh, 

quem Westermann secutus est, ex Vrat. D, Gott, id est ex libris, 

. quibus vita Thomas antiquior continetur, xai tà ἐπιβάλλοντα 

τούτοις ὕστερον ἐροῦμεν" νῦν δὲ addidit. — ἀλλὰ περὶ τῶν ἄλλων 

ἐροῦμεν tottgov' νῦν δὲ περὶ τῆς ϑέσεως τῶν ὀλυμπιονιχῶν λεχτέον. 

τινὲς μὲν φασίν, ὅτι ἐν τοῖς οἰνομάου χρόνοις xal πέλοπος ἐτέϑησαν : 

ἄλλοι δὲ ἀνατιϑέασι ταῦτα τῶ ἡρακλεῖ ὡς xci πίνδαρος φησί χοσμῶν 

τὸν ἀγῶνα ἐνδοξοτέροις etc. est in b. — 2 μέντοι ex Vrat. s lu ξ' 

addidi, δὲ Rom., quod omissum .est apud Beckhium et Westerman- 

num. — Post μέν apud Boeckh. et Westerm. οὖν additum est ex Gott. 

— ταῦτα omm. u' et edd. ante Beckhium. — 92. 8 εἰς τοὺς Οἰνομάου 

ex Vrat. z / ξ' Gen. (in quo tantum περὶ deesse dicitur) est pro 

εἰς τὰ περὶ Οἰνομάου. — 8 ἀναφέρουσι χρόνους { &', ἀναφέρουσι 

χρόνον Gen., χρόνους ἀναφέρουσι Vrat., ἀναφέρουσιν (om . χρόνους), 

s μ' et edd. — Post ἀναφέρουσι Bockh, quem Westermann &ecutus 

est, ex Vrat. D et Gott. hec recepit: ἄλλοι dé φασιν, ὡς οὕτως αἰσχρὰν 

οἷσαν τὴν ϑέσιν οὐκ ἂν διεφύλαξαν. — ἄλλοι δὲ Beckh ex iisdem codd., 
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- « * LY ἢ 4 3 , * Lj . A NEZ . - , ay Qva. ἐπεὶ γὰρ τὴν AUyetou xónpov ἐχάϑηρε xai τῶν ἐπηγγελμέ- 
? M bla MADE i] 1 5 , MU 

νῶν οὐχ ἔτυχε, GUvayay wv πρλὺν στρατὸν τόν re ὑγείαν φονεύει, 

xai τὴν 'Hàw παρεστήσατο xai πολλὰ λάφυρα συναγαγὼ / . egt? 7 Up γαγων 
- « , — 9 9 - , o ἢ ν 

ἀγῶνα τέϑησε τοῖς μετ᾽ αὐτοῦ πολεμήσασιν, ὅϑεν xa) τὸ ἔϑος 

“διαμεῖναι. ἄλλοι δέ φασιν, ὡς " Iprrós τις xat. Πὐρύλογυς τοὺς 5 
7 , , . t? 1 - t s , - Κιῤῥαίους πολεμήσαντες" οὗτοι δὲ ἦσαν οἱ τὴν παράλιον τῆς 

ὃ 

Φωχίδος λῃσταὶ χατέχοντες" xa) πολλὰ λάφυρα συναγαγόντες, ὁ 

ἄλλοι δ᾽ Westermann. ---- ἐνδοξότερον ('&' οὐ Westermann (ex Eusta- 

1810), ἐνδοξώτερον Vrat. z Uu οἱ cett. edd., nisi quod Boeckh ἐνδοξο- 

τέροις ex Vrat. D et Gott. recepit. — χοσμῶν Pockh et Westermann 

ex Eustathio, Vrat. D et Gott, τρεῶν Vrat. C, ποιῶν cett. codd. 

(tantum de z /' u ξ΄ Gen. constat) et edd. — 5 — p, 37, 1 ὃ xai — 

γὰρ τήν om. 52. 

1--δ ἐπεὶ γὰρ χαϑῆρε τὴν τοῦ αὐγείου χόπρον x. τ. ἐπ. οὐχ ἔτυχε- 

σνυναγ. στρατόπεδον q. τὸν αὖγ. xal κατέσχε τὴν χώραν ἐχείνου. xci 

περιποιησάμενος πολλὰ λ. τίϑησιν ἀγῶνα τοῖς μ. αἰτοῦ πολ. ὅϑεν 

λέγεται διαμεῖναι τὸ ἔϑος estin b. — 8 ἦλιν Vrai. s μ΄. — παρα- 

στησάμενος Bockh ex Vrat. D et Gott. — συναναγαγών Heyne, 

Boeckh. — OD διέμεινεν Westermann ex Eustathio. — Post διαμεῖ- 

ver: hec habent edd.: ἀλλ᾽ οὐδὲ (οὐδ᾽ Westerm.) αὐτὴ (αὕτη Bookh 

et Westerm.) ἔμεινεν ἡ ϑέσις ἐπὶ τῆς συμβάσης αὐτῆς (αὖϑις coni. 

Boeckh, αἰτοῖς Beck, Westermann, αὐτῆς delendum vel in αὐτῷ mu 

iasndum esse coni. Heyne) δυσχερείας * ὑπόμνησις δὲ ἦν (ϑέσις, ἐπεὶ τ. 

σ. αὐτοῖς δυσχερείας ἱπόμνησις ἦν Westermann ex Eustathio). ἀλλ Ἵφιτός 

τις etc. In b codice vita Pindari his verbis explicit: ἀλλ᾽ ἡ ϑέσις οὐκ 

ἔμεινεν. ὁ δὲ ἴφιλος xal εὐρύλοχος χαταπολεμήσαντες tovg χυῤῥαίους. 

ἦσαν δὲ οἱ χυῤῥαῖοι λῃσταί, κατέχοντες τὴν πάραλον τῆς φωχίδος καὶ 

T. À. σ. Ó μὲν ἴφιλος χατέβαλε τὰ ὀλ. ὃ δὲ εἐὖρ. τὰ πύϑια. χαὶ ἔχτοτε 

συνέβη ἐπιμεῖναι τὴν ϑέσιν ταύτην. ; - γεγονὼς δὲ ὃ πίνδαρος ἐτῶν 

&c τέϑνηχεν ἐπὶ βίαντος ἄρχοντος κατὰ τὴν mc ὀλυμπιάδα. ἤχουσε δὲ 

σιμωνίέδου τοῦ ποιητοῦ : -- D τις χαὶ Evo. om. Gen. — 6 χερχηραίους 

Gen. --- χαταπολεμήσαντες b et Westermann ex Eustathio, πολεμίσαν- 

τες ξ΄. — δ᾽ ἦσαν Westermann. --- παράλιτον Gen. πάραλον 

Boeckh ex Vrat. D et Gott. — 6. 7 τῶν φωχίδος Gen. 



38 THOMAS MAGISTER 

μὲν ἤ]φιτος τὰ ᾿θλύμπια συνεστήσατο, ὁ δὲ τὰ Πύϑια Βὐρύλο- 

199" xai Ex τούτου ἐπεμεῖναι τὸ ἔϑος συνέβη. 
, 4 [d 4 , ΟῚ ^ 

Τέδνηχε δὲ ὁ Πίνδαρος ἕξ xai ἑξήχοντα ἑτὼν γεγονὼς 7 
id ? , JE E, ! » 1 * 3 ὡς τινες ὀγδοηχοντα ἐπὶ ᾿Αβέωνος ἄργοντος xarà τὴν ἕχτην xai 

* * 1 ῃ « 4 ὑγδοηχοστὴν ᾿θλυμπιάδα. ἀχροατὴς δὲ γέγονε Σιμωνίδου. ὁ δὲ 
4 , T € 5. ^o Vw 3 d , (j 5 

ἐπενίχιος οὐ ἢ ἀῤχῃ" ÁApratov μὲν -ὑδωρ, zpocéraxrat ὑπὸ ^ Ápr- 
, , 1 ^ 1 ^ , . - 

atógávrou συντάξαντος τὰ Πινδαοιχὰ διὰ τὸ περιέχειν τοῦ 

1 εὑρ. δὲ τὰ πύϑια 4 γὃ δ᾽ Εὐρύλοχος τὰ Πύϑια Westermann. — 1.2 

ὁ εὖρ. 5, εὔλοχος Vrat. ante corr. (corr. m. 9). --- 3 τὴν. ϑέσιν συνέβη 

edd. — 8 τέϑνηχεν (om. δὲ) Vrat. — δ᾽ ὁ Westermann.— ó om. εἰ". — 

9. 4 Verba ἢ ὥς τινες ὀγδοήχοντα omm. Gott., Vrat. D aliique codd. 

vett., uncis inclusit Boeckh, perperam. — 4 βίαντος b et Gott., Ἀβίω- 

voc cett. codd. et Eustathius, Βίωνος (qui ol. 80, 3 archon erat) 

ex Diod. 11. 79 et χατὰ τὴν x Heyne, γεγονὼς ἐπὶ ᾿Αρίστωνος 

ἄρχοντος (ol. 81, 3) ἢ ὥς τινες mw χατὰ τὴν m ᾿Ολυμπιάδα Meursius 

d. arch. 2, 16; γεγονὼς ἐπὶ Βίωνας 7 ὥς τινες π’ κατὰ ng ᾿᾽Ολυμ- 

πιάδα Clinton fast. Hell. 2. p. 61 ed. Lips. — «Sane quidem aliquid 

hie vitii esí, nam Eustathius γενομένῳ ἐπὶ ἄρχοντος ᾿Αβίωνος χατὰ 

tovc χρόνους Αἰσχύλου, ᾧ καὶ συγγεγένηται. τέϑνηχε δὅτε τὰ Περ- 

σικὰ (3) ἤχμαζε χατὰ τὴν ng Ὀλυμπιάδα, ζήσας ἔτη Ec, κατὰ δ᾽ ἐνίους 

π΄. in quibus γενομένῳ cum Schneidewino de flore Pindari accipere 

non permittit oppositum τέϑνηχε. natus est igitur archonte Abione, 

mortuus ol 86: iam cum certum sit natum esse Pythiorum íem- 

pore, i. e. terlio dlympiadis anno, sequitur ut si mortuus est statis 

anno 66, Abion archon fuerit ol. 69, 3, sin anno 80, ol. 66,3. — prze- 

stat posterius, nam sic demum recte dici poterat natus esse χατὰ 

τοὺς χρόνους Αἰσχύλου, qui natus erat ol. 63, 4. itaque volebat Tho- 

ma8s debebat certe, τέϑνηχε δ᾽ ὃ Πίνδαρος ἔς ἐτῶν γεγονὼς ἐπὶ 

᾿Αβίωνος ἄρχοντος, ἢ ὥς τινες wv κατὰ τὴν ng ᾿Ολυμπιάδα. scilicet 

verba ἢ dg τινὲς m margini &dpicta alieno loco irrepserunt. 

nec omittendum est, quod Suidas natum Pindarum esse ait ol. 

65.» Westermann. — τὴν excidit apud Beckium, Heynium, Bockh- 

ium; «ex Eustathio» revocavit Westermann. — χαὶ om. Vrat. 

— 6 ὑπ᾽ Westerm, — 6. 7 Lectionem corruptam ἀριστοφάντου ovytá- 
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5 - ς 4 * 1 4 - , « - , 4 
αγῶνος ἐγχώμιον xat τὰ περὶ τοῦ Πέλοπος, ὃς πρῶτος ἐν ἤλιδε 
5 , NM C ; 3 Ls y , e t δὲ 

ἡγωνίσατο. γέγραπται δὲ ᾿Ιέρωνε βασιλεῖ Συραχουσίων" αἱ δὲ 

Συράχουσαε πόλις τῆς Σιχελίας᾽ ὃς xal χτίστης Αἴτνης ἐγξἕνετο 
Ld ^ o s 

πόλεως, ἀπὸ τοῦ ὄρους αὐτὴν οὕτως ὀνομάσας" ἀποστείλας γὰρ 
* eo , 5 , AE , 

οὗτος ἵππους εἰς ᾿θλυμπέαν &vixrae χέλητι. 

ξαντος ex z (' μ' ξ' et codd. vett. recepi pro ' Ag«sitoqdvove τοῦ συντά- 

ξαντος. 

1 τοῦ om. Vrat. — 1. 9 o? πρῶτον ἐν ἥλιδι ἠγωνίσαντο e. — 

2 δ᾽ Ἱέρωνι Westermann. — 8 πόλεις z &. — τῆς om. ('. — χτιστὴς 

Westerm. --- Aitvgc om. z. — 4 οὕτως] αἴτνην E. — DB χέλλητι 

Vrat. 2 ἐ' u &. — In calce hocce Platonis vel Antipatri Sidonii vel 

Leonide epigramma legitur in^: 

“Ηρωελεγεῖον δίστιχον εἰς τὸν τάφον Πινδάρου" 

ἅρμενος ἦν ξείνοισιν ἀνὴρ ὅδε καὶ φίλος ἀστοῖς, 

Πίνδαρος εὐφώνων Πιερίδων πρόπολος. 



ὅ 

10 

μκὰ eli 

ΓΣχόλια μετρικά] 

Δημητρίου Τρεχλενέου. 

Ὕ - EE 

᾿Ιστέον ὅτε πάντα τὰ μέτρα πλὴν τοῦ δαχτυλίχου χατὰ δεπο- 
- . w s 

δίαν μετρεῖταε xai ἀνέργεται μέχρι τοῦ πενταμέτρου. ἔστε 07. 
Y z. δας δύο. δὲ x ἐσ- μονόμετρον μὲν τὸ ἔχον πόδας δύο, δίμετρον τὸ ἔγον πόδας τέσ 

capas, τρέμετρον τὸ ἔχον ἕξ, τετράμετρον τὸ ἔγον ὀχτω, πεντά- 

μετρον τὸ ἔγον δέχα, χαὶ περαιτέρω οὐ πρόεισι. παντὸς δὲ 
' 4 - ^ 9 ν , 9 * μέτρου πλὴν τοῦ δαχτυλιχοῦ ἀποϑέσεις ἤτοι χαταληξεις eiat 

τέσσαρες" βραχυχατάλῃηχτον, χαταληχτιχόν, ἀχατάλῃχτον xai 

ὑπερχατάληχτον. xal δραγυχατάληχτον μέν ἐστιν, ὡς ἐν παρα- 
4 ῳ - e o - 4 

δείγματι ἐπὶ τοῦ μονομέτρου εἰπεῖν, ὁπερ ποδὸς ολοὺυ δεῖται πρὸς 
9 f * ^ ^ "^ 37 hl ἢ v € i] 

ἀπαρτισμόν, οἷον τὸ φεῦ, φεῦ, ἢ τὸ la, ἢ τὸ ἔα. ταῦτα γὰρ 

μονόμετρά ἐστι βραχυχατάληχτα διὰ τὸ ἔχειν μὲν τὸν ἕνα πόδα, 

τοῦ ἑτέρου δὲ λείπεσϑαι. χαταληχτιχὸν δὲ τὸ δεόμενον μιᾶς 
^ » [4 

συλλαβῆς πρὸς ἀπαρτισμόν, οἷον τὸ iw μοι, ἢ τὸ ὦμοι μοι. 
Φ 

Demetrii Triclinii tractratuli metrici ἃ Boeckhio e codice Vratis- 

laviensi C (apud Beckhium male Vrat. D excusum est) et ex codice 

Hephestionis Vratislaviensi editi sunt. In Vrat. C q &' precedit ἐπιτομὴ 

τῶν ἐννέα μέτρων ἐχ τοῦ ἐγχειριδίου ἡφαιστίωνος ; initio mutilus est 

liber g', qui incipit & verbis τὸ ἔχον ἕξ (v. 6). Eadem diatriba extat 

in Matritensi Pindari codice; v. Iriarte Catal. p. 416. — ὃ. 4 χατὰ uovo- 

ποδίαν ξ΄. — 4 ἔστι δὲ" ξ΄. — ὅ μέν et fort. etiam τὸ om. ξ΄. — 6 

ἔχον πόδας ἕξ οἱ ἔχον πόδας δχτώ q.— 10 μέν ἐστιν ῳ pro μὲν ἔστιν. 

-- 12. 18 γὰρ δὴ μον. q. — 15 ἰώμοι μοι et diuo: (om. μοι) ξ΄. 
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“-«- * , ; 58 LJ h iw o 

ταῦτα γὰρ μονόμετρά ἔστι χαταληχτιχὰ διὰ τὸ ἔγειν ὅλον πόδα 
b! y — 

xat μέαν συλλαβὴν ἤτοι ἥμισυ ποδός, λείπεσϑαι δὲ μιᾶς συλλα- 
-ν ^ ey Bze πρὸς ἀπαρτισμόν. σχατάλῃηχτον δὲ ὅπερ ἀπηρτισμένους ἔχει. 

ἢ , * 9 8. s 7 * 9. 75 3$ - - ^ - 

τοὺς πόδας, οἷον τὸ ἰοὺ ἰού, 7; τὸ ἰὼ ἰω, ἢ τὸ φεῦ φεῦ ἰω" ταῦτα 

γὰρ μονόμετρά ἔστιν ἀχατάληχτω διὰ τὸ ἀπηρτισμένους ἔγειν 5 

τοὺς πόδας χαὶ μὴ ἐλλιπεῖς ὡς τὰ εἰρημένα. ὑπερχατάληχτον δὲ 

τὸ ἔγον μὲν ἀπηρτισμένους τοὺς πόδας, ἔχον δὲ χαὶ συλλαβὴν 
, λ "] » δὲ πλ ^ eni ὃ λ - ey “- ó 

μέαν πλείονα. εἴρηται δὲ πλὴν τοῦ ÓaxruAmot, Ott τοῦτο μό- 
λ] RE ^ A 1 ^ i M 

voy χατὰ μονοποδέαν μετρεῖται δεὰ τὸ εἶνα: τοὺς πόδας τρισυλ- 
σ , .. 3 » 

λάβους. ὅτε μὲν οὖν ἀπηρτισμένους ἔχει τοὺς πόδας, λέγεται 

dxaráàAgxcov, ὅτε δὲ πλείονα συλλαβὴν ἔγχει, λέγεται χαταλῃ- 
΄ o" , 

χτιχὸν εἰς συλλαβήν, ὅτε δὲ δύο, χαταληχτιχὸν εἰς δισύλλαβον. 
Ἵ * /, , 

οὐχ ἔχει yàp ἐν τούτῳ χωραν τὸ Bpayuxarálgxroy ἢ τὸ ὑπερ- 

χατάληχτον, ὡς oi μετριχοέ qaot. ταῦτα xai ἐπὶ διμέτρου xai 

τριμέτρου xai τῶν λοιπῶν συμβαίνει τὰ πάϑῃ. 

͵ ^. ? - — LI , — — ««ῳ ^ 

Toà αὐτοῖ περὶ σημείων τῆς xotvyZe συλλαβῆς τῶν 

ἐντὸς χειμένων τῆς βέβλου. 

E , : c , . ' - , 
πειδηπερ oí πάλαι τὰ περὶ γραμματιχὴς συνταξάμενοι 

^Y ^J * , ^ , * , 

σημεῖά τινα σοφῶς ἐπινοήσαντές παραδεδώχασιν, ἐξ ὧν τὴν 
/ ' ΄ ς Ἢ » : - - 

τε δύναμιν xai τὴν, ὡς ἂν εἴποε τις, ποεότητα τῶν συλλαβὼν 
4 , w 

xai τὴν προφορὰν Ótaytwuaxety ἔγοιμεν" συλλαβῶν δέ por xai 

2 ἦτο ἥμισυ ξ΄. — 4---- τοὺς πόδας --- ἀπηρτισμένους om. ξ΄. — 

10 

1ὅ 

ἴω ἴω q.— ἴω 4. --- 6 ἐλλειπεῖς q' ante corr. — 9. 10 δισυλλάβους. ὅτι ξ΄. | 

— 10. 11 λέγεται — ἔχει om. ξ΄. —11. 12 λέγεται δὲ ἀκατάληκτον εἰς ξ΄. 

Altera Triclinü diatriba extat in Vrat. C uw ξ' φ' Matr. et in 

codice Hephewstionis Vratislaviensi, sed initium commentarioli usque 

ad ὅτε μὲν οὖν (p. 42, 13) exeidit in μ΄. — 16 τοῦ αὐτοῦ fort. om. ξ΄. 

— 18 «Codd. πάλοι, ut videtur. Possis et παλαιοί, sed v. infra.» 

Boeckh, male. — γραμματικῶν (3) Vrat. — 19 σαφῶς E. — 390 εἴπη 
ξ΄, εἴπης Vrat. 
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οὐ στοιχείων εἴρηται ἐπειδὴ τὰ μὲν στοιχεῖα xai) αὑτὰ χείμενα 
οὐδὲ μίας τινος μετέχει δυνάμεως, συλληφϑέντα. ὃς xai οἷον 

ἑνωθέντα πρὸς ἄλληλα xal τὰς συλλαβὰς ἀποτελέσαντα δυνά- 

pete τέ τινας xal ποιότητας eye ἐπενόησαν θὲ ἄλλα τε σημεῖα, 

Qt τόνους Qui xai πνεύματα xal τὰ λοιπά, ἃ δὴ xal προσῳδίας 
c 1 " ^ * ^ , ν 

ὠνόμασαν, ὡς πρὸς τὴν ῳϑὴν χαὶ τὴν ἐχφωνησιν τῶν συὴ- 
. - ’ 1 , Nx 4 -ν x -« 

λαβῶν συντελούσας, πρὸς τούτοις δὲ xal μαχρᾶς μὲν σημεῖον 
^N bd ^." , N —- L] — $^ -" . 

τοῦὲ —, τῆς ὃ: βραχείας routi υ, τῆς δὲ χοινῆς οὐδαμῶς 
* , 1 (0 » , ^S Y ᾿ 1 
ἐχείνων γὰρ xai opous ἔϑεντο, ταύτης δὲ QU xat τὰς 

ΟἹ 4 ’ - -- - 

10 αἰτέας αὐτοὶ λέγουσιν ἐπενοηϑη ἔμοιγε τῆς χοινῇῆς σημεῖον 
ὃ ' b nd λλ nd , ' * À ̂ Uu ^f nm (ἃ τὴν τῶν πολλῶν πλάνην, xat otpac χαλὸν ἂν ὁόξαι 
o. .*Y - ^ , 3 bd - 

τοῖς εὖ φρονοῦσιν. ἐπενοηϑὴ ài διπλοῦν τὸ σημεῖον διὰ τὸ 
— , ep " 

θιπλὴν τινα xai ταύτῃν ἔχειν τὴν δύναμιν. ὅτε μὲν οὖν ἀντὶ 
, * j 2/7 - 4 ΄ ^ " 1 

βραχείας οφείλει λαμβάνεσϑαι, σημεῖον ἐπενοηϑῃ roOt| " μαχρὰ 
N b 1 — 

15 δηλονότι χαταρχὰς ἄνω βλέπον τὸ τοὺ t στοιχείου σημεῖον ἔχου- 
A er 4 ^ - - “ i e M σα᾽ οτε Θ᾽ avri μαχρᾶς, τοῦτο ἀντεστραμ"ένον οἱτωσὶ |" μαχρὰ 

δηλονότι ἐν τῷ τέλει χάτω νεῦον τὸ τοῦ t σημεῖον ἔχουσα. βέλτεον 

γὰρ ταῦτα τιϑέναι xat διαγινώσχειν ποία ἐστὲν ἡ χοινὴ 7; πλανω- 

μένους τινὰς τὸ ποιεῖν γράφειν ποιεῖν ἀμαϑῶς, xat φύσει βραχὸ 
- ΝΕ " * 

30 φωνῆεν, ἔγον δὲ ἐπαγόμενα δύο σύμφωνα, «v τὸ δεύτερον ὑγρόν, 
3 ^ nd , M 

ἀμετάβολον às) ἀντὲ μαχροῦ λαμβάνειν ἢ) xa τὸ φύσει βραχὺ 
“ἂν ef * ’ " 

Qayjev ocay εἰς μέρος λόγου χαταλῃγῃ; τὴν μαχρὰν ἐπιτιϑέντας 
* Ww — 

ἀντὲ μαχροῦ λαμβάνειν. ἄτοπον γὰρ οἶμαι τοῦτό ye. 

7αὕτά μοι πρὸς τοὺς συνετοὺς εἴρηται xal τῶν μέτρων 

5 xol τὰ πνεύματα Vrai. φ΄. --- 7 μαχρὰς ξ΄. -- 8 τὸ δὲ 

Vrat. ξ΄. — 18 διπλὴν ξ΄. — 14 0g. λογίζεσϑαι ξ΄. --- τὸ δὶ ξ΄. — 

16 βλέπων ξ' φ΄. — τὸ om. φ΄. — στοιχείου] στοιχεῖον ξ΄. — 17 τ. 

κατανεῦον "Vrai. — νεύῶν φ'΄. --- τὸ τοῦ ε σημεῖον ἔχουσα. στοι- 

χεῖον &' ante corr. — 20 ὑγρόν Bockh addidit, — 21 ἀντὶ τοῦ μι. 

u eg. 
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ἔγοντας πεῖραν" εἰ δέ τινες εἶεν ὑπ ἀμαϑείας μεμφόμενοι, 
1 , ἢ * «4 4 2.) t , 1 , 9 * βραχὺς τούτων λόγος. οὐδὲ γὰρ οὐδ᾽ ot πάλαι τὰ χάλλιστ᾽ ἐπι- 

νενοηχότες ταῦτα τοῖς τοιούτοις ἐχδέδωχασιν, ἀλλὰ τοῖς συνε- 
“- — * “0 , . 

rote, βραχὺν λόγον τῶν μὴ συνετῶν ἔχοντες, ὡς xat πού τις ἔφη 

᾿Αείδω &uverotat' ϑύρας δ᾽ ἐπίϑεσϑε 3έβηλοι (Orph. Fr. 
4 - Ἃ 42 ed. Abel). ἐγὼ δὲ xai ἀδιχεῖν àv φαίην τοὺς συνετούς, ὃς 

* * , - , ] ^ , ^or ἂν Eztyoraas σοφόν ct τοῦτο ληϑῆς βυϑοῖς χαταχρύφειε δεδιὼς 
* “ * — 

ἔσως τὴν €x τῶν ἀσυνέτων μέμφῴῳεν. fy. οὖν μὴ xat αὐτὸς ἀδιχεῖν 
h.l M , UA, , A w , y δόξω τοὺς συνετούς, τὸ ἐπελϑόν por χατὰ νοῦν τούτοις προῦ- 

4 » Ἃ * - - Ἥ ^i E LA 
ϑηχα, οὗτοι δ᾽ dv εἰδεῖεν ei χαλῶς ἔχει ἢ uy ἐπεὶ xai ἃ pot 

περὶ τῶν χγοριχῶν μελῶν xal τῶν ἄλλων τῶν ἐν τοῖς δράμασι 
- — , L] ^ , * , 

φερομένων εἰδῶν ἐπινενόηται ϑείᾳ τινὲ xat ἀποῤῥητῳ ἐμπνεύσει 

πλεῖστα πονησαμένῳ, περέ τε τούτων xai τῶν ἐν αὐτοῖς μέτρων, 
w 5 ^ ' — 4 , , J * 

xai ταῦτ ἐν τοῖς ὁράμασιν ἐξετέϑη, ὡς ἀν οἱ ἐντυγχάνοντες 

ἔχοιεν διαγινωσχεῖν τάς τε στροφὰς χαὶ ἀντιστροφὰς τῶν μελῶν 

xai τὰς ἐπῳδούς, xal τίνος ἐστὶν εἰθους xai μέτρου τῶν μελῶν 

ἕχαστον, xai μὴ μάτην τὰ τῶν χορῶν ὁρᾶν μέλη τοῖς ὀφϑαλμοῖς, 
. i , e * 

μηδὲν ὃὲ τούτων elüéyac? ὠσπερ τινὲς μὴ γραμμάτων ἔχοντες 
- N , , 30 m 5 , , ν , πεῖραν xal βιβλίον ἀνὰ χεῖρας ἀράμενοι βλέπουσι μὲν τύπους 

γραμμάτων, οὐδὲν δὲ τῶν ἐγχειμένων ἔσασιν. 

1 ἀμαϑίας u'q'.— 5 ἐπίϑεσθϑαι ξ΄. — 7 τοῦτο] toi u',om.€6&.— 

λήϑης ὠήϑη Vrat. — βυϑεῖς ξ΄. — 8. 9 ἀδικεῖν δόξω ex u' ξ΄ φ' est 

pro δόξω ἀδικεῖν. --- 10 εἰδῆεν ξ΄, εἰδέων φ'. — ἔχοι (o ex corr. ?) ξ΄. 

— 12 ἀπορήτω ξ΄. — 18 ποιησαμένῳ ξ΄. --- περὶ τοὺς τούτων μ΄. — 

14 ἐ τυγχάνοντες (sic) ς΄. — 16 μέτρον Vrat. — Verba xoi τὰς ἐπῳ- 

δοὺς xal τίνος ἐστὶν εἴδους καὶ μέτρου τῶν μελῶν bis scripta gunt in 

Vrat. C (Backh «codd.» laudat). — 19 ἀναχείρας μ΄. — 920 ἴασιν ξ΄. 

10 

15 

20 
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 Emtytxot ᾿Ολυμπιονίκαις.. 

Ἱέρωνι Συρακοσίῳ κέλητι. QUT α΄. 

[Δημητρίου Τριχλινέου } 

- , - - nd « 

περὲ τῶν χωλων τῶν τε στροφῶν xai ἀντιστροφῶν tot α΄ εἴδους 

τῶν ᾿θλυμπέων. Παλαεόν. 

9 σ , - , - - 
ἰστέον ort oi λυριχοὶ ἐν τοῖς ποιήμασιν αὐτῶν ἐχρῶντο 

T7 9 - , -". - o - 
crpogry, ἀντιστροφῇ xai ἐπῳδῷ᾽ στροφῇ μέν, ὁτε ἀπὸ τῶν 

w * * . 4 - - 0c 2tvy ἐστρέφοντο ἐπὶ τὰ ἀριστερά, ἥτινε ἀναλογεῖ ἡ τοῦ παν- 
, e 5 * € H -Ὰ » s ^ ,. NJ Pj! 1 τὸς χίνησις ἡ απὸ τῶν. ἀνατολιχώῶν ἐπὶ cà δυτιχά" δεξιὰ yàp 

-€€9 * b , M * * * f. 2 χαλεῖ ὁ Üuyooc rà avaroÀtxá, ἀριστερὰ δὲ τὰ δυτιχά" avtt- 

Demetri Triclinii scholium metricum ad Ol. I extat in codd. 

Matr. οὐ Mosc. B, tum in z Vrat. /'w&q', in quibus omnibus argu- 

mento primi Olympiorum carminis subnectitur. In edd. inde 8 Ro- 

man& priorem scholii partem, qus p. 45, 9 voce παλενῳδικά explicit, 

aliud de eadem re scholium ἄλλως περὶ αὐτῶν inscriptum sequitur. 

Alteram scholii partem Boeckh primus ex Vrat. edidit, sed a priore 

parte male disiunxit. 4 

Titulum qui est in edd. inde ἃ Rom. περὶ τῶν χώλων τῶν otoo: 

φῶν ἀντιστροφῶν τε xol ἐπωδῶν delevit Beck. — Titulum, qualis in 

codd. legitur omm. z;". Ceterum in eodem titulo. re om. ξ΄, τῶν 

Ὀλυμπίων om. Vrat. , παλαιὸν om. q'. — 7 στρ. χαὶ ἀντ. xai (". — 

ὅτε [φ'] edd. inde ἃ Beckio. — τῶν quod excidit in Beckii editione ex 

codicibus reduxit Bockh. — 8 πρὸς τὰ &'. — ἀναλογεῖται (ξ΄. — 9 ἡ 

omm. edd. — ἀπὸ tov &vatov&vatolxov 6&'. — δαχτυχά ξ΄. — δεξιᾷ 

Vrat. — 10 ὃ omm. /"£&' et edd. inde & Beckio. 
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στροφῇ δέ, ὅτι ἐχινοῦντο ἀπὸ τῶν ἀριστερῶν ἐπὶ τὰ δεξιά, 

yttvt ἀναλογεῖ ἡ τῶν πλανήτων χίνησις ἡ ἀπὸ δύσεως εἰς ἀνατο- 
λάς" ἐπῳδῷ δέ, ὅτι ἔσταντο ἐν ἑνὲ τόπῳ xa) ἔλεγον τὰς qid, 

ἥτινε ἀναλογεῖ ἡὶ στάσις τῆς γῆς. ἐχρῶντο δὲ xai δυάσε xai 

τριάσιν, εἷς οὗτος ὦ ποιητής, ἤγουν στροφῇ, ἀντιστροφῇ xai Qt 

“- 'A “- - ^4 

£x «pot, ἢ στροφῇ μόνῃ xa? ἀντιστροφῇ πολλοὶ δὲ xai recpáaty, 
ν - 4 - -- * -- 

ἤγουν στροφῇ, ἐπῳδῷ, ἀντιστροφῇ χαὶ πάλιν ἀνομοίῳ ἐπῳδῷ. 

πεντάσι δέ, ἤγουν ἐπῳδῷ, στροφῇ, ἐπῳδῴ, ἀντιστροφῇ, ἐπῳδῷ᾽" 
“ 334 , C ' ᾿ , ἅτινα ἐλέγετο προῳδιχά, ἐπωδιχά, peaqiütxà xat. παλινῳδιχά. 

Σύγχειταε δὲ τὸ πρῶτον τουτὲ dopa χαΐ τινα τῶν ἑξῆς ἐχ 
τριάδος ἐπῳδιχῆς. ἔστι δὲ στροφῶν τεσσάρων, ἑχάστης δὲ στρο- 

- 4 * ET ἢ « ^ , 5 , 97e xat ἀντιστροφῆς cà xoa «ζ΄. Τὸ α ἀντισπαστιχὸν δέμετρον 
* , — e * , 

ἀχατάληχτον, ὃ xat ἀπὸ [λύχωνος τοῦ εὑρόντος αὐτὸ Γλυχω- 
veroy χαλεῖται. Τὸ 9 τροχαϊχὸν δέμετρον βραχυχατάληχτον, ὃ 

χαλεῖται ᾿Ιϑυφαλλιχὸν ἀπὸ ᾿Ιϑυφάλλου τοῦ Διονύσου, ἔχον τὸν 

δεύτερον πόδα δάχτυλον. ἐμοὶ δὲ xal ἀντισπαστιχὸν δοχεῖ δέμε- 

τρον χαταληχτιχόν, ὃ χαλεῖταε φΦερεχράτειον ἀπὸ τοῦ εὑρόντος 

Üepexpárous, ἐχ cpoyaixze συξυγίας χαὶ βαχχείου. οἰχεῖα γὰρ 
^" , , , ^ v? , Yv "e " 

τῷ μέτρῳ. Τὸ y. χοριαμβιχὸν δίμετρον χαταληχτιχόν, ἤτοι ép y- 
. ^ 00 

μιμερὲς ἐχ παέωνος τετάρτου χαὶ βαχχείου ἢ ἀμφιβράχεος διὰ 

1 ὅτε [y^] edd. inde & Beckio. — 2—4 ἀναλογεῖ 7 σύστασις τῆς 

γῆς" ἐπωδᾶ δὲ ὅτι ἵσταντο, ἐχρῶντο δὲ xal etc. z. — 9 ἀναλογεῖται t". — 

8 ὅτε [y ] edd. inde ἃ Beckio. — 4 ἀναλογεῖται ε΄ ξ΄. — στᾶσις Vrat. 

ἐξ. — ὅ ἧτοι (΄. — xal ἄντιστρ, (' et edd. — 6 στρ. xai μόνη xoi 

ἄντ. z Vrat. uq. — 7 ἧτοι (΄. — 8 ἤτοι (". — 9 προσῳδικά Cu ξ' 

et edd. ante Bockhium. — 11 ἐπωδιχῶς z, ἐπωδικχῆς (C£, ἐπωδικῶν 

cett. — 12 ἀναπαιστιχὸν ξ΄. — 14 δίμ. ἀχατάληχτον ξ΄. — 15 i9v- 

φαλιχὸν et ἰϑυφάλου codd. omnes. — διωνύσου ξ΄. — 16 ἀντισπατι- 

χόν z. — 16. 17 δίμετρον κατάληχτιχον (sic) δοχεῖ z. — 18 Baxxysio: 

. Vrat. q. — οἰκεῖοι codd., corr. Boeckh. 

4 

10 

15 
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τὴν ἀδιάφορον. ἐμοὶ δὲ xai τοῦτο ᾿Ιϑυφαλλεχὸν Qoxet vpoyaixóv, 

rot πρώτου ποδὸς τριβράχεος ἤτοι χορεέου. εἴη δ᾽ av xai παι- 

ὠνεχόν. Τὸ δ΄ ἀναπαιστιχὸν δέμετρον χαταληχτιχὸν ἤτοι ἑφϑημι- 

μερές, ὃ xai παροιμειαχὸν χαλεῖται ὅτι πολλαὲ παροιμέαε τούτῳ 
ὅ τῷ uécpq εὕρηνται. Τὸ & ὅμοιον τῷ. B , ἤγουν τροχαϊχὸν ᾿|8ύ- 

φαλλιχόν, πλὴν τὸν δάχτυλον ἐν τῇ γ΄ ἔχει οὐχ ἐν τῇ β΄ χώρᾳ. 

Ἰὸ ς΄ ὅμοιον χατὰ πάντα τῷ 9". Τὸ ζ΄ τροχαϊχὸν δίμετρον χατα- 

ληχτιχὸν Y tot ἐφϑημιμερές, 0 χαλεῖται ὺὐριπέδειον xal ληχύϑεον 

ὡς ἐχ τοῦ ληχυϑίου. τὸ γὰρ ληχύϑεον, ὅπερ xai σίφωνα λέγομεν, 

10 ἦχον ἀποτελεῖ ἐχ τοῦ ἀνϑρωπείου πνεύματος οἷον ὁ τροχαῖος 

πούς. TÓ v τρογαϊχὸν μονόμετρον ὑπερχατάληχτον. ἐμοὶ δὲ xai 

ἀντισπαστιχὸν δοχεῖ ἡμιόλιον ex τροχαϊχῆῇς συζυγίας xat ἐάμβου 

διὰ τὴν ἀδιάφορον. Τὸ δ΄ ἰαμβιχὸν δέμετρον ὑπερχατάληκτον. Τὸ 

ε΄ ἀντισπαστιχὸν δίμετρον χαταληχτιχὸν ἤτοι ἐφϑημιμερές, ὃ xa- 

15 λεῖταε Φερεχράτειον, ὡς εἴρηται, ἐξ ἀντισπάστου xat δαχτύλου ἡ 

χρητιχοῦ ἧτοε ἀμφιμάχρου. Τὸ ra τροχαϊχὸν δίμετρον ἀχατά- 

ληχτον. Τὸ B. χοριαμβιχὸν δέμετρον χαταληχτιχὸν ἐχ χοριάμβου 

xai δαχτύλο" ἢ χρητιχοῦ. ἐμοὶ δὲ xol δαχτυλιχὸν δοχεῖ πενϑημιμε- 

1 δὲ om. ξ΄. ---- ἰϑυφαλικὸν codd., corr. Boeckh. — 2 In &' vocabulis τοῦ 

πρώτου ποδὸς m. alt. suprascripsit xai τοῦ δευτέρου. --- 2. 8 παιονικόν t". 

— $8—8 Verba ἤτοι --- τὸ ζ΄ τροχ. ὅδ. xat. in /"5' solis servata exci- 

derunt in cett. codd. propter homoolteleuton verborum ἧτοι £q93- 

μμμερές, nisi quod in Vrat. ex quo Beckhii editio pendet et fort. 

etiam in Mose. B de quo non constat lacuna verbis τὸ λεγόμενον 

παροιμιαχόν. τὸ εἰ ὅμοιον δευτέρῳ- τὸ c' ὅμοιον τῷ αὐτῷ. τὸ ζ΄ τροχαὶϊ- 
κὸν δίμετρον καταληκχτικόν expleta est. — D τῷ £e &. — ἤτοι 3 — ἰϑυ- 

φαλειχόν codd. — 6 χάραν &. — 7 τὸν g est in ξ΄. — 8 ἤγουν /". — 

9 σόφωνα Vrat, σύμφωνα & ante corr. — λέγομεν bis habet μ΄. — 

11 Post ποὺς trium versuum spatium, in quo 2295 ἐγεγόνει adscri- 

psit miniator, est in μ΄, qu: δα lacunam, qua verba ;fto. $99. — 

diu. καταλ. hausta sunt, spectare videntur. — 14 ἤγουν εἰ", ἧτο ξ΄. —. 

16 χριτιχοῖ 2. — ἤγουν (΄. — 18 xoi post δὲ om. €. 
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/ ' ’ 3 , 9 , pés. Ἰὸ vy προχελευσματεχὸν δέμετρον χαταληχτιχόν. ἐγρήσατο 

δὲ προχελευσματιχῷ ἐνταῦϑα, ὃς τετράβραχγύς ἐστι, διὰ τὸ 

ταγὺ τῆς φήμης. φησὶ yáp' ὅϑεν ὁ πολύφατος, xai ἐν ἑτέρῳ" 
pc [22D , ' I ' - - 3 5 A e X , νόον ὑπὸ γλυχυτάταις, διὰ τὸ ταγὺ τοῦ νοῦ, xat ἐν ἑτέρῳ" ὁπότ 

] . ἢ - , - 

ἐχάλεσε πατῆρ, διὰ τὸ ταχὺ τῆς χλήσεως. τοιοῦτος γὰρ χαὶ ὁ 

προχελευσματιχός, ταγὺς ὡς ex βραγέων συγχείμενος. εὐχίνητα 
-« P4 

γὰρ τὰ βραχέα, τὰ δὲ μαχρὰ τῶν σωμάτων δυσχινητα. Τὸ có 
"EE e . Pod » F / 05 4 , € 

rtpoyaixóv ὁμοῖον τῷ ζ΄. Τὸ ce. ἀντισπαστιχὸν δίμετρον ὑπερ- 
. , ^ 

xatüÀrxtoy ἐξ ἀντισπάστου xai παίωνος a xai συλλαβῆς. 
— [4 

ἔν ctat δὲ τῶν χωλων xat πεντασύλλαϑός ἐστιν ὁ ἀντίσπαστος. 

ἐμοὲ δὲ δέμετρον δοχεῖ ἀχατάληχτον ἔχον xai τὸν β΄ πόδα ἐπί- 
, , " 50€ 1 , τρίτον πεντασύλλαϑον. Τὸ τς ἀντισπαστιχὸν δίμετρον xacaár- 

χτιχὸν ἐξ ἀντισπάστου, διτρογαέον xat ἀναπαίστου. χαλεῖται 
᾿ς ἊΨ 1 ι ΄ , δὲ τοῦτο Φαλαέχειον, ὅτε τὴν μὲν α΄ éyst. dvttanaattxzv, τὰς 

, 

δὲ λοιπὰς ἰαμβιχάς. ἐνταῦϑα δὲ ἀντιπαϑής ἐστιν ἡ μῖξις abcot. 

Τὸ e£ ἀντισπαστιχὸν τρέμετρον ϑραγυχατάληχτον, ὃ χαλεῖται 

Φαλαίχειον ἀπὸ Φαλαΐίχου, ὡς εἴρηται. exi τῷ τέλει ἑχάστης 

στροφῆς xai ἀντιστροφῆς μόνῃ παράγραφος" αὐτὴ γάρ ἐστε ση- 

μεῖον τοῦ τέλους τῶν τε στροφῶν xat ἀντιστροφῶν. 

5 

10 

15 

ey — φ ς A — 

᾿Ιστέον ort πᾶσαι αἱ στροφαὶ xal ἀντιστροφαὶ τοῦ ma-20 
o - - , [4 

póvrog ἐπινιχίου ὁμοία xai iaópecpa ἔχουσι τὰ χῶλα τῇ α. 6 

αὐτός ἐστι λόγος xai ἐπὶ τῶν ἑξῆς πλὴν τοῦ εδ΄. ἐχεῖνο γὰρ ἐνηλ- 

λαγμένας &yet τὰς στροφάς. 

1. 2 προχελ. — ἔχρ. δὲ om. 2. — 4. D τοῦ νοῦ --- τὸ ταχὺ om. 

5. — 12 τριμετρον ἐ΄. — 15 ἀντιπαϑείς z. --- μῖξις est ("est pro 

μέξις. — αὐτῶν v". — 17 ἑκάστης] πάσης i". — 18 στρ. τε x. ἄντ. 
omnes prater /'F. — 18. 19 αὕτη — ἀντιστροφῶν om. ξ΄. --- 90---28 

ἰστέον — στροφάς om. 2. — | 
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Ilepi τῶν χώλων τῶν ἐπφῳὸῶν. ΕΝ 

. ΄ , , 

Ait ἐπῳδοὶ χωλων ty. TÓ α΄. παιωνιχὸν δίμετρον ὑπερ- 
4 

χατάληχτον àx παίωνος D xat ἰαμβιχῆς συζυγίας xa) συλλαβῆς: 
3 “- . ἃ wo, ἐγὼ δ᾽ ἀντισπαστιχὸν τοῦτό φημ: δέμετρον ἀχατάλῃχτον τοῦ α 

, . “- [4 ΄ 

ποθὸς ἀντισπάστου πεντασυλλάβου, rot δὲ-β' ἐπιτρίου B. To 
“ Η — /, P4 

p ἰαμβεχὸν πενϑημιμερὲς τοῦ α ποδὸς avazatacou. Τὸ y ἀντι- 

σπαστιχὸν τρέίμετρον χαταληχτιχὸν ἐξ ἰαμβιχῆς συξυγίας, avrt- 
, : LU , * 2 , -— AX ew 9 "m 

σπάστου xai ἀναπαίστου ἢ Daxystou. χαλεῖται δὲ τοῦτο Aáxai- 

χὸν θιὰ τὸ μέσον ἔγειν τὸν ἀντίσπαστον, ἑχατέρωδϑδεν δὲ τὰς 

ἐαμβιχάς. TÓ ὃ, ὡς &uot Qoxet, σύνϑετον ἤτοι ἀσυνάρτητον ἐξ 
. - , , 

ἰαμβιχοῦ θιμέτρου βραχυχαταλῆχτου, τὸν α ἔχοντος πόδα tpt- 
- 4 “. - - -* ὥραγυν ἤγουν χορεῖον, xal τροχαΐχοῦ πενϑημειμεροῦς. εἴη δ᾽ ἂν 

ν᾿ 
o - , , 

xai ἀντισπαστιχὸν τρίμετρον xacaAyxtexóy ὁμοίον τῷ γ, τὸν a | ' , 
ἔχον πόδα πεντασύλλαβον δείαμβον, τὸν D) ἀντίσπαστον, τὸν δὲ 

, - , 

y χρητειχὸν ἦτοι üugtpioxpov. Τὸ ε παιεωνιχὸν τρέμετρον xaca- 
M 4 J f 5 [ , 4 , ege * 0» ληχτιχὸν &x παίωνος 2 , ἐπιτρίτου y xai Qaxystou. TÓ « avct- 

σπαστιχὸν τρίμετρον ἀχατάληχτον ἐξ ἀντισπάστου, δεϊάμβου 
« * * , Ἢ wx 26r QU 5 D 1 b 5 ἢ xat αὖϑες ἀντεσπάστου 7) διϊάμβου v ἐπετρίτου διὰ τὴν dótágo- 

^ 5. 3 ^ , € * , , v * 
pov. χαλεῖταε δὲ corro Φαλαίχειον, ὡς τὴν α 7wpay ἔχον avtt- 

σπαστιχην, τὰς 03 λοιπὰς ἰαμϑειχάς, αἷς εἴρηται. Τὸ ζ᾽ ᾿Ιωνιχὸν 

ἀπὸ μείζονος δίμετρον ὑπερχατάληχτον ἐξ Ιωνειχοῦ xot rpoyai- 

χῆς συζυγίας xal συλλαζῇς. Τὸ γ΄ ἰαμιχὸν δίμετρον βραχυχα- 

LL Scholium metriecum epodoruim deest in e φ'. Titulum om. /", 

2 [a] £mwoóol χώλων /' morc Tricliniano, ἐχάστης ἐπῳδοῦ τὰ 

xaÀa cett. (£x. δὲ ἐπ. ξ΄ ). — δεκατρία Vrat. μ΄, δέκα τρία Boeckh. — 

4 δὲ ἀντ. codd. preter εἰ μ΄ ξ΄. --- 10 ἤγουν ('". — 11 βραχυχατάληχτον 

Vrat. — 12 to? — 14 ἔχοντα πόδα μ΄. — 15. 16 παιονικὸν et 

παίονος (' hie et infra, .— 17 δὲ ἰάμβου ξ΄. — 19 ἔχων ξ΄. — 19. 

20 ἀντισπαστικόνντυαϊ. οἱ Beckh. — 22 συλλαβῆς Boeckh tacite (vel 

ex Mosc. B?) pro συλλαβῶν. 
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τάληχτον. Ἰὸ ÓO' ᾿Ιωνιχὸν ἀπὸ μείζονος δέίμετρον βραχυχατάλῃη- 

χτον, ὃ χαὶ ἡμιόλιον χαλεῖται ὡὑςἰἔχγον τὸν ὅλον πόδα xai τὸ ὕμισυ 

αὐτοῦ. Ἰὸ ε΄ ἰαμβιχὸν δέκετρον ἀχατάληχτον, ὃ χαλεῖται᾽ Ava- 

χρεόντειον. Τὸ ta^ [mvtxóv ἀπὸ μείζονος δέμετρον ἀχατάληχτον ἐχ 

παίωνος f οἰχείου τῷ μέτρῳ xat ΙΪωνιχοῦ. xal χαλεῖται τοῦτο 

Ἀλεομάχειον; τὸ δέμετρον δηλονότε. Τὸ ιβ΄ ἐπεωνιχὸν ἐξ ἀντισπά- 

στοὺ τρίμετρον χαταλῃχτιχόν" 7) χαταχλεὶς δὲ ἐχ τροχαΐχῆς σὺυ- 

ζυγίας χαταληχτιχῆς ἥτοι χρητεχοῦ" χαλεῖται δὲ τοῦτο ' Δλχαϊχὸν 

ἐνδεχασύλλαβον. Τὸ «y χοριαμβιχὸν δέμετρον χαταληχτιχόν, 
ἤτοι ἐφϑημιμερὲς ἐχ γοριάμβου xai βαχχείου. ' Eri τῷ τέλεε 10 
ἐχάστης ἐπῳδοῦ χορωνές, εἶτα παράγραφος, ἐπὶ δὲ τῆς τελευ- 

, - 3 - “- v ταίας ἐπῳδοὺῦ ftot ἐπὶ τῷ τέλεε παντὸς τοῦ ἄσματος μόνος 
* - v 

ἀστερίσχος, ὃς δηλοῖ, ὡς τὸ ᾳσμα τετέλεσται. 
ey —Á ' ey 

᾿Ιστέον ott πᾶσαι αἱ ἐπῳδοὲ τοῦ παρόντος ἐπινιχίου ὁμοία 
^ -- , 4 

xai ἰσόμετρα &youat τὰ χῶλα τῇ α΄. ὁ αὐτός ἐστι λόγος xai ἐπὶ 
- “ 2 ' λν Ἢ , ΄ ' * τῶν λοίπῶν, el xai μὴ ἔφϑημεν xav τούτοις δηλώσαντες τὰ περὶ 

τούτου. χρὴ δὲ ἐν πᾶσιν ἐπεινεχίοις τὰ σημεῖα τιϑέναι ἐπὶ τῷ 

Ct 

15 

τέλει τῶν τε στροφῶν xal ἀντιστροφῶν xai τῶν ἐπῳδῶν, ὡς. 

ἐνταῦϑα ὃ εδήλωται. 

.--.... ......-,-. 

"7 χαταχλεῖς Vrat. μ΄, χαταχλής &.— 8 ἤγουν χρητικῆς (C. — 

τοῦτο] τοῦ μ΄. — 10 ἥγουν ι΄. --- 18 ἃ ς om. ξ΄. --- 17 χρῇ ξ΄. -- ἐν οΧ 

«ξ΄ addidi. — 18 χαὶ ἀντ. om. ξ΄. ---- Post δεδήλωται ἴῃ Matr. Vrat. ε΄ μ' ξ' 

hec adduntur: ὅτι τὰ γραφέντα περὶ τῶν μέτρων τῶν χώλων ἐν ἀρ- 

χαῖς πάντων τῶν ὀλυμπέων ἐπινιχίων xai τοῦ πρώτου μόνου τῶν πυ- 

ϑίέων παλαιά ἐστι, διωρϑώϑη δὲ παρὰ τοῦ ἡ μετέρου σοφιστοῦ ἥτοι μυστα- 

γωγοῦ χυροῦ δημητρίου τοῦ τριχλινίου (παρὰ τοῦ σοφωτάτου χαὶ λογιω- 

τάτου ὃ, τοῦ tg. est in Mair. /", nisi quod in hoc ante δημ. additur 

χυρίου, in u& pro χυροῦ xv scriptum est), τὰ δὲ οιπὰ τῶν πυϑίων 

ἐμετρήϑη παρ᾽ αὐτοῦ πολλῶν τινῶν (τῶν δα. edd. in quibus hsc 

notatis de auctoribus scholiorum recentium in fronte horum scho- 

liorum inseruntur) x«9' ἡμᾶς σοφῶν tig tóUto αὐτὸν προτρεψάντων. 

Scholia Pindar. ed. Abel. 4 



50 &CHOLIA 4D OL. I. 

l'éypazzat ὁ ἐπενίχεος ᾿Ιέρωνε τῷ Γέλων ἕλωνος ὠδελφῳῷ νιχγ- 

σαντε ἵππῳ χέλητι τὴν oy! Θλυκ“πεώδα, 7, ὡς ἕντο: ἀρπατε ὁ δ᾽ 

αὐτὸς χαὶ τὴν oz wa χέλγτι, τὴν 0i or τεϑοίπξῳ. ἣν ὁὲ 

“Ιένων “Δεινομένους παῖς. Δεινοεένους γὰρ παῖδες τέσσαρες" 

Γέλων, ᾿Ιέρων, Πολύξηλος xat ϑρασύ 2ο"»λος. οὗτος ài ὁ “Ιέρων 

τύραννος ἦν Συραχουσίων, ἔσχε δξ "τὸν Jervonzvry. νεχῆσας à3 

τὰ ᾿θλύμπια ἀνεχηρυξεν ἑαυτὸν Συραχούσιον xai “ἐτναῖον " 

ἔχτισε γὰρ πόλιν ἐν Σιχελίᾳ  A&vry ὁ "“ὠνυμον τῷ ὄρει. συνέβη 

δὲ vexzaayra α᾽ τὸν τὴν oy ̓ θλυμπεάδα ἐν ταύτῃ τελευτσαι. τὸ 

δὲ ὄνομα τοῦ νιχώντος ἵππου Φερένεχος. μέμνηται αὐτοῦ xai 

Παχγχυλίδης (Fr.6 ed. Bgk.): Ξανϑότριχα μὲν Φερένιχον ' AÀgeoóv 
, - , 

παρ᾽ εὐρυδίναν πῶλον ἀελλοδρόμον vizraavza. 

χα ὅσα δὲ ἐν τῷ βίβ)ῳ ἐγράφη σχόλια (σχήματα Vrat.) σημειώσεις 

τινὰς ἔχοντα ἐν ταῖς τῶν λέξεων ἐναλλαγαῖς, ἃ xal σημεῖον τὸ διὰ u£- 

ÀA«vog χεφάλαιον ἔχουσι (τὰ ὅ. μ. χεφάλαια ἔχ. ed. Rom., ἃ xai σημεῖον 

ἐχτὸς τὸ αὐτοῦ ἔχουσιν ὄνομα Matr. /") xal v ἄλλα τὰ xav ἄλλον 

τρόπον γραφέντα, xal ταῦτα τοῦ αὐτοῦ ἔστιν. Sequuntur in codd. 

scholia ad ΟἹ, I. 

1 Hoc primi Olympiorum carminis argumentum, quod omm. edd., 

ex Vrat.z /'u £q/ novi, in quibus codicibus ante scholium metricum 

legitur. — Ceterum scholiis ad Ol. I in Vrat. Mosc. B &' (et in 9', in quo 

tamen nonnisi rov μαγέστρου οὗ μοσχοπούλου legi possunt), hec prz- 

fixa leguntur: toi σοφωτάτου xvgiov Üwuc τοῦ μαγίστρον xci (toU 

add, ξ΄) μοσχοπούλου χυρέου ( Κρητὸς Beckh edidit, num ex Mosc. B ?) 

μανουὴλ σχόλια. ὅτι ἔνϑα ἐστὲ (verba ὅτι ἔνϑα ἐστὲ om. Vrat. ut 

videtur) χαταρχὰς (xat ἀρχὰς Beockh) σταυρός, εἰσὶ (ἐστὶ & ) του μο- 

σχοπούλου. In Matritensi est: ἐξηγήσεις εἰς τὰ Ὀλύμπια τοῦ πιν»δά- 

ρου. ὧν αἱ μὲν ἔχουσα: τὸ ἐρυϑρὸν χεφάλαιόν εἰσι ϑωμᾶ τοῦ μαγέ- 

στρου, αἱ δὲ τὸ μέλαν μανουήλου τοῦ μοσχοπούλου. — 2 et 8 xt 

λητι codd. — 4 δειναμένους γὰρ Vrat. --- τέσσαρες παῖδες 5 μ' φ'. --- 

"CB ἐπώνυμον ε΄. —10 νινόντος ξ΄. — 11 ξανϑόποιχα codd. preter ἐ". 

— 12 εὐρυδίνην ξ΄. — πόλον ξ΄. — ἀελλόδρομον Vrsi. ἐμ’. — νι- 

κῶντα c. : 
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1. Th.' Ἐπειδὴ τέσσαρες ἀγωνές εἰσι, θλύμπια, Νέμεα, 

ἰσὅμια, Πόϑεα, ot μὲν τρεῖς ἐν τῇ Πελοποννήσῳ, ὁ δὲ τῶν 
? * , 

Πυϑέων eic Δελφοὺς γινόμενος, ov τὰ μὲν ᾿θλύμπια xai Népea εἰς 

τὸν Δία, εἰς Ποσειδῶ δὲ τὰ Ισϑμια, τὰ δὲ Πύόϑια eie! ἀπόλλωνα 

ἐτελεῖτο, ἔστε δὲ xal τέσσαρα στοιχεῖα τὰ τὸ πᾶν συνιστώντα, 
^ ^£ o - - / 

πῦρ, ἀήρ, ὕδωρ, γῆ ἐπεὶ ταῦτα οὕτως ἔχει, βουλόμενος τὸν 
; ᾿ , - , - - 4 ALS NY o θλυμπιαχὸν ἀγώνα χρείττω t«v τριῶν ἀποδεῖξαι xat δέον οὕτως 

Y» 2. 7 PES : - - » , , 
eizety' «aep τὸ Udap χρεῖττον τῶν ἄλλων στοιχείων χαϑέστη- 

σ (t€? » 5 4 y 3.7 63V » 
x£y, οὕτω xat ὁ ᾿θλυμπιαχὸς ἀγὼν τῶν ἄλλων ἀγωνων" ὁ δὲ οὐχ 

e" 4 rJ 4 ; » X 5, 1 - » 

οὕτως ἐποέῃσεν, ἀλλὰ ἄριστον μὲν υδωρ φησὶ τῶν ἄλλων στοι- 
J 52 A - J 7 , - , e C MN getan. ἐπὶ δὲ τῇ συγχρίσε: ταύτῃ ἑτέραν ποιεῖ λέγων" ὁ δὲ ypu- 

σὸς διαπρέπει xal διαλάμπει ἔξοχα xai ἐξόχως xat ὑπερτάτως 

τοῦ μεγάνορος χαὶ τοῦ τοὺς ἄνδρας μεγίστους χατά τε νοῦν χαὶ 

ἰσχὺν ποιοῦντος νομίζεσϑαε πλούτου. πλοῦτον δὲ ἐνταῦϑα χαλεῖ 

τὴν τῶν χτημάτων xai ϑρεμμάτων xai τῶν ἄλλων περιουσέαν. 

ϑέλων θὲ δεῖξαι, πῶς ὑπερέχει ὁ χρυσὸς τοῦ πλούτου, φησίν" 

ἅτε, xai χαϑά, πῦρ αἰϑόμενον xal χαιόμενον xai λαμπόμενον ἐν 

1 τέσσαρές εἰσιν ἀγῶνες edd, — 2 xai Πύϑια edd. — τῇ ex ΓΑ 

addidi. — πελοπονήσω libri plurimi (non ε΄). — 8 γενόμενος ξ΄. ---- 

4 τὸν ex I'A4 addidi. — ποσειδὸ ' ποσειδῶ 44΄, ποσειδῶνα celi. 

codd. οὐ edd. — B πᾶν συνιστ. om. I. — 7 χρεάτω) τρέτω 8. — 

8 χρείτω ξ΄. — 8—11 Verba χαϑέστηχεν — τῶν ἄλλων στοιχείων ex 

DA:' addidi, in ceteris enim codd. et edd. exciderunt propter ho- 

moeoteleuton, unde Heyne δὲ particulam ante τῷ συγχρέίσει uncis 

inclusit, melius sane quam Boeckh, qui vitio aperto non offensus δὲ 

apodosi indieands inservire statuit. — 11 ἐπεὶ δὲ sg. — τῇ om. /". — 

ταύτην Γ. — 12 διαπρ. καὶ om. I. — Verba ἔξοχα x«i exciderunt 

in edd., xai excidit in ξ΄. — 14 ἰσχὺν pro ψυχὴν ex D (Λε! est. — 

τοῦ πλούτου (΄. —- Post πλούτου in codd. preter ΠΛ et in edd. ex 

glossa 'Thomana ἢ tov μεγαλαύχους τούτους (τούτους om. Vrat.) 

ποιοῦντος additum est. — 15 ϑρεμμάτων xol χτημάτων z. — 17 λαμ- 

πόμενον ex ΓΛ est pro λάμπον (λάμπων & ). 

4: 
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15 



5 

10 

15 

59 - SCHOLIA AD OL. I. 

vuxrt. ἄριστον δέ ἐστε τὸ ὕδωρ τῶν ἄλλων στοιχείων οὕτω" φασὶ 

γὰρ οἱ φυσιχοὶ αἴτεον τὸ ὕδωρ τῆς τῶν τριῶν οὐσίας εἶναι, xat τὸ 

μὲν λεπτομερέστερον αὐτοῦ ἀέρα γίγνεσϑαει, τὸ δὲ παχύτερον 

εἰς ἑαυτὸ χαϑιστάμενον γῆν, ἀποτελεῖν δὲ ἀπολεπτυνόμενον τὸν 

διάπυρον αἰϑέρα, ἤτοι τὸ πῖρ. εἰχότως δὲ εἶπε τὸ ἐν ἁμέρᾳ (θ)" 

ἡλίου γὰρ ἐν ἡμέρᾳ λάμποντος οὐδὲν τῶν ἄστρων ὁρᾶται. 
M. "Aptacov μὲν 00 p] cav ἄλλων δηλονότε στοιχείων * 

τὰ yàp ὑπερϑετιχὰ ἐπὶ cà Ópoyevy ἀεὶ τὴν ὑπέρϑεσιν ἔχει. 

M. "Aptavov] τὰ μὲν ὑπερϑετιχὰ χωρὶς ἐχείνων, πρὸς ἃ 

τὴν ὑπέρϑεσιν ἔγει, πολλάχις λέγεταε xal ἔχε: ταῦτα συνυπα- 

χουόμενα, ὡς ἐνταῖϑα τὸ ἄριστον. τὰ δὲ συγχριτεχὰ χωρὶς éxet- 

νων, πρὸς ἃ τὴν σύγχρισιν ἔγει, οὐ δύναται λέγεσϑαε, εἰ μὴ ἐπὶ 
ϑεοῦ λαμβάνοιτο, ὡς τὸ χρεῖττον παρὰ τῇ ϑείᾳ γραφῇ. 

gl. 1. * * có προοέμιον ἐχ συγχρίσεως. — * ἐστί. ---- τῶν 

ἄλλων στοιχείων" πυρός, ἀέρος, γῆς. — 2. * xatópevoy, λαμπό- 

8 λεπτομενέστερον l1, λεπτομερέστατον Λ΄. — γίγνεσϑαι Γ 4, 

γίνεσθαι cett. — 4 ἑαυτόν /". — γῆν &not., ἀπολ. δὲ τὸν Vrat. z μ' φ' 

et edd., nisi quod ἀποτ. omm. edd., γῆν ἀποτελεῖν' τὸ δὲ ἀπολ. τὸν ξ΄. 

— 5. 6 Verba inde ab εἰκότως usque ad δρᾶται in codd. preter I'4 

omissa δὲ vocula ad v. 9 leguntur. — V. 7. 8 ego hoc loco inserui; 

in abq schol Mosch. hoc ordine disposita sunt: schol ad v. 18 

(ὃς ἀμφέπει eto.), 94, 1 ( ἄρ. μ. ὕδωρ etc. 12, 19, 18 (ϑεμιστεῖον 

eic.; in cett. codd. et edd. (e excepto, qui om. sehol δᾶ v. 

18. 12) schol. ad v. 18 inter scholia ad ϑεμεστεῖον et ϑεμιστεῖον 

σχῆπτρον legitur, reliqua ad singulos ad quos spectant versus ad- 

scripta sunt, nisiquod schol. ad v. 1 alteri scholio Mosch. ad 

eundem v. 1 scripto hoc modo insertum est: ἄριστον μὲν ὕδωρ] 

τῶν ἄλλων δηλονότι στοιχείων. x«i γὰρ (γὰρ om. Vrat) τὰ μι. 

ὕπερϑ. ἐπὶ τὰ ὁμογενῆ ἀεὶ v. ὑπέρϑ. ἔχει καὶ χωρὶς ἐχείνων πολλά- 

zug λέγ. --- 10 ὑπ. ἔχοι a, ἔχει om. ᾳ. — 10. 11 συνυπ. ταῦτα ξ΄. ---- 

Ceterum in φ' huie scholio, quod post scholium ad v. 4 in ipso 

legitur, verba χυροῦ μανουὴλ cum cruce prsfixa sunt. 
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μενον — * * χαιόμενον, λαμπόμενον ἐν νυχτέ᾽ ἐνταῦϑα γὰρ 

σύναπτε τὸ νυχτί. 
o 1 

E3. M." Ace διαπρέπει] τὸ διαπρέπει λέγεται μὲν μεταβατι- 
"M , 9$ 9z eA? * / óó * Δ - ὃ χὼς μεσιτευούσης aei προϑέσεως" οἷον διαπρέπει τόδε ἐπὶ τοῖσδε, 

v ὃ Ἁ A , , y 8 λλό 3 ἤγουν διὰ πάντων τούτων πρέπει, τουτέστι παραβαλλόμενον πρὸς 

πάντα ταῦτα ἀποχρύπτει αὐτά, χαὶ εὐπρεπὲς αὐτὸ μόνον δοχεῖ 
* , - * 4 4 1 ^A" ? v ἃ y "»» 4 ^ ἐν αὐτοῖς εἶναι. ent πολλὰ Ó& dei ἢ δυνάμεε ἢ ἐνεργείᾳ ποιεῖ- 

ται ταύτην τὴν ἑαυτοῦ μετάβασιν, χαὶ οὐδέποτε. ἐφ᾽ ἕν᾽ ὑπερ- 

ϑετιχοῦ γὰρ τρόπον τινὰ δύναμιν ἔχει. δυνάμεις δὲ εἴργται διὰ 
Ἁ v Ind 3 .4 * “-Ψ 1 - 

τὰ zteptàgnttxà τῶν ὀνομάτων, οἷον τὸ γορός, τὸ δῆμος, τὸ zÀOL- 

τος. ταῦτα γὰρ ἑνιχὰ ὄντα τῇ φωνῇ πληϑυντιχὰ τῇ δυνάμεε εἰσί. 

λέγεται δὲ xai μόνον xac! ἐξαέρετον, χαϑὰ xal τὰ ὑπερϑετιχὰ 

ἐνέοτε, ὡς ἐνταῦϑα' Αἰϑόμενον πῦρ Otanpénet νυχτί. οὐ γὰρ 

πρὸς τὴν νύχτα παραβαλλόμενον εὐπρεπές ἐστι τοῦτο γὰρ 
2 7 , «23y δ ' , ^ , - * 
ἀσύνετον λέγειν" ἀλλ᾽ ἐν νυχτὲ xatópievoy. διαλάμπει, πρὸς τὰ 

ἄλλα δηλονότε παρατιϑέμενον, ἃ λαμπρότητα ἔχει. 
gl. 3. δεαλάμπεε᾽' λάμβανε δὲ συνεχθογιχῶς τοῦτο πρὸς τὸ 

χρυσός. 

4. Th. Οἱ λαμβάνοντες εἰς τὸ πλούτου ἔξωϑεν τὸ ἐπί, 

xai τὸ ἔξοχα dvrt τοῦ λέαν λέγοντες ληροῦσιν. ἔστε γὰρ 7, τοι- 
Ἁ i ῳ * 

αὐτῃ γενιχὴ πρὸς τὸ ἔξοχα, τὸ δὲ ἔξοχα ἀντὶ τοῦ ἐπέχεινα. 
7 * y ὡσπερ οὖν ἐπέχεινα πάντων φαμέν, οὕτω xa) ἔξοχα πάντων. 

8 Scholium ad v. 3 om. z. — τὸ διαπρέπει om. q. — μέν ex αδᾳξ' 

addidi, quidem eius vocule loco est imn /". — 4 μεοτευούσης μί. — 

6 ταῦτα πάντα q. — ἀπρεπὲς Vrat. — 6. 7 u. εἴναι δοκεῖ ἐν αὐτοῖς 

εἶναι Vrat. u'. — δὲ xai ἀεὶ Vrat. ἐμ’ ξ' q'. --- 9 yàg om. ι΄. — 
11. 12 τῇ φωνῇ — ὑπερϑετικὰ om. Vrat. ὄντα — ὑπερϑετικά omm. 

UE φ΄. — 11 δυν. ἐστί /". — 12 χατεξαίρετον bq. — 18 ὡς ταῦϑα 
μ΄. — 14 περιλαμβανόμενον i". — 15 ἀλλ᾽ ἐνυχτί μ΄. — τὰ om. (". 
— 15. 16 τἄλλα a, τἄλλα Vrat. u' ξ' φ΄. — 16 λαμπρατάτως (sic) 4. 

20 ληροῦσιν Γ' 4, ἀμαϑεῖς cett. — γάρ Γ΄ 44, δὲ cett. — 22 οὕτως 
(om. χαΐ) Vrat. ---- ἔξοχα πλούτου Γ΄ 

10 

15 

20 
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gl. 4. " τοῦ τοὺς ἄνδρας μεγίστους χατά re νοῦν xat ἐσχὸν 
δοχεῖν ποιοῦντος, 7) τοῦ μεγαλαύχους ποιοῦντος" --- * * τοῦ 

τοὺς ἄνδρας μεγίστους ποιοῦντος. 

ὅ. Th. Vid μόνον ἄϑλον τὸ βραβεῖον, ἀλλὰ χαὶ ὁ ἀγών, ὡς 

ἐνταῦϑα. 

M. Εἰ δ᾽ ἄεϑλα) ἀϑλον xai βραβεῖον τὸ αὐτό, ὡς λῆμμα 
xai δῶρον. λέγεται δὲ οὕτω τὸ διδόμενον γέρας τῷ νιχήσαντι 
ἀϑλητῇ ἀπὸ μὲν τῶν διδόντων αὐτὸ βραβευτῶν βραβεῖον, ἀπὸ 

δὲ τῶν ἀϑλούντων ἀϑλον. evrauda δὲ ἀϑλα λέγει τοὺς ἀγῶνας. 

gl. ὅ. Ἢ ἀγῶνας. — * ὑμνεῖν, φωνεῖν" --- 1 φωνεῖν ἀντὶ 

τοῦ ὑμνεῖν. 

6. σογηι. “λδεαι} ἀπὸ τοῦ ἐϑέλω τραπέντος τοῦ ὃ εἰς 

ὃ χατὰ Μαχεδόνας γίνεται ἐδέλω, xat. ὑπερϑέσεως γενομένης 

4 In cod. Ambrosiano H 7 inf, qui est generis ClThomani (Y 

apud Mommsenum) hec leguntur: ἰστέον ἔτι ὅτι ἄϑλος ἀρσενιχῶς ὁ 

τόπος καὶ τὸ ἀγώνισμα, οὐδετέρως δὲ ἐπὶ ἀγῶνος διδόμενον. xal πέερι- 

σπᾶται διότι ἄεϑλος ἣν καὶ (adde συναιρεῖται) τὸ ε χαὶ α εἰς α χαὶ δέ- 

χεται περισπωμένην διὰ τὴν συναίρεσιν. — Ceterum scholium Tho- 

manum ad v. 5 om I" sed habet etiam 74 in margine minio scriptum. 

'"— 6 ἄϑλα Vrat. — ἄϑλον Vrat. — 7 δῶρον λέγεται. οὕτω q. — 8 u£v] 

δὲ ἐ΄. — βραβιαβεῖον q. — 9 ἄϑλον λέγει Vrat. s μ' & φ'. — 12 8:- 

milia leguntur in cod. Ambros. E. 77 sup. 2, qui est generis Tho- 

mani (Mommseni 9) in pagina vacugs ante textum: £Aótor τοῦ 9 

τραπέντος εἰς ὃ χατὰ Μαχεδόνας καὶ ὑπερϑέσεως γενομένης, otov ϑέλω, 

δέλω, ἔλδω xal ἔλδομαι καὶ ἐέδομαι (sic) xol (adde χατὰ) πρόσϑεσιν ἢ 

ἐπέχτασιν οὕτω" ϑέλω, ἐϑέλω καὶ ὑπερϑέσει ἐέλδω, £x τούτου ἐέλδομαι. 

Preterea similia extant inter scholia Patmiaca p. 3. 4. --- Ante 

τραπέντος Mommsen ὃ vocem addi iussit, minus necessario. — Ce- 

terum δα totum scholium hsc extat Moinmseni annotatio: «Iterata 

resecare nolui. De re of. Etym. M. v. ἐέλδωρ. Sturz de dial Maced. 
p. 31. not. — Cod. etiam in textu £Aóse. φίλον rog." — Alterum 

seholii comma ad γαρύειν v. 5 spectat. 
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ἐέλδω, xai xarà συγχοπὴν ἕλδω Xoi £ÀÓogaür οἷον 'ϑέλω, δέλω᾽ 
zai ἀπὸ τοῦ ἐδϑέλω ἐδέλω, xai χαϑ' ὑπέρϑεσιν ἐέλδω xai xarà 

συγχοπὴν ἕλδω xai ἔλδομαε. ὃ "ἄλλως. γήρυς ἡ φωνὴ λέγεται, 

7) ἔναρϑρος ἤχησις τῆς φωνῆς χαὶ αὐτὴ καὶ évapÜpos φωνή" ὄπερ 

ἐστὶ λόγος ὁ προφοριχός. λόγος xai ὁ ἐνδιάϑετος, ὅ ἐστιν ὁ 

διαχριτιχός" ὅϑεν ἄρα χατὰ μετάληψιν γαρύειν τὸ δεαχρίνειν. 

Germ. Διαφέρει ἧτορ xai xZp' ἦτορ μὲν xarà τοὺς δόξαντας 
τὴν φυχὴν διαῤῥέουσαν xoi φϑινομένην ἀπὸ τοῦ ἄω τὸ πνέω" 

οὕτω γὰρ ἐλόξαζον πνεῦμα ταύτην εἶναι" xpp δὲ παρὰ τὸ xalo- 

χατὰ ἑτέρους γὰρ τὸ ξωτιχὸν xat ϑερμὸν αἶμα duyz. 

gl. 6. ἐπειϑυμεῖς. — ὦ φίλη φψυχη. 
7. Germ. Γερμανοῦ σχόλιον. ᾿Πέλειος σημαίνει: τὰς δύο 

ἐνεργείας τοῦ πυρός. ἐτυμολογεῖται δὲ παρὰ τὸ abo τὸ φωτίζω 

xai τὸ £y ἡ ϑερμασία, xat χατὰ τοῦτο ψελοῦται. ἔχχοπτε οὖν 

τὰς αἱρέσεις τῶν γαριεστάτων φυσιχῶν τῶν λεγόντων" οὐχ ἔστι 

φωτεινὸς φύσει οὔτ᾽ αὖ χαυστιχός, ἀλλ ἐχ τῆς ἄγαν χινήσεως 

αὐτοῦ xal τοῦ παντὸς τὴν ϑέρμην ἔγχει. ἔστι δὲ ἡ λέξις 'θμήρου, 

παρ᾽ οὗ xai ὁ νῦν ποιητὴς ἔλαβεν ὡς ἀπάνϑισμα. 

Germ. ᾿Ετέρα εἰχασία πρὸς πλείονα σύστασιν τῆς ἀπο- 

δείξεως τοῦ d ἀγῶνος. 

. gl. 7. ** ἡλίου. — 8. ποταπόν ; φλογωδέστερον, λαμπρό- 

τερον. 
9. Germ. ἤάστρον χαλᾶς εἶπεν ὀντοποιῶν, σεμνύνων τὸ 

3 Ῥοϊονὶ τὸ ante γῆρυς. — 4. 5 ὅπέρ éov. U. — 7 διαφερ U, διαφέ- 

ρουσιν Mommsen edidit. — 14 χαὶ τοῦ ἕλη U, καὶ ἀπὸ τοῦ ἕλη coni. 

Mommsen ; correxi. — 14. 15 ἐχχόπτων τὰς U et Mommsen, qui 

«deesse videntur nonnulla; fortasse talia τοῦτο δὲ λέγει ὃ Πίνδαρος 

(8n ὁ Γερμανός 3) ἐχκόπτων. .. λεγόντων, ὡς οὐχ...» — 15 obx ἐστι 

Mommsen edidit, pessime. — 18 Ad calcem scholii «Cf. Etym. M. 

8. v. et (ubi similia leguntur) Schol Il. 8 413» Mommsen. — 38 

In initio scholii Üélevi voctffi 7. 

10 
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« er QU 1 Y f Ld πράγμα, ὥσπερ xal Θμῆρος τὸ πρόσωπον Alayroe πρόσωπά 

φησιν (Il. VIII. 212). 
: y —- , 

M. Φαεινὸν ἄστρον ἀντὲ τοῦ ἀστῇρ. διαφέρει ἀστὴρ xot 

ἄστρον. ἀστὴρ γὰρ ὁ μονομερῆς" ἄστρον. δὲ τὸ Ex πολλῶν ἀστέ-- 

o OOV συγχείμενον. 
. , 1 c - 5 , » gl. 9. λαμπρόν" τοιαύτῃ γὰρ 7 τῶν ἀστέρων φύσις. 

10. Th. Τὸν αἰϑέρα ἐνταῦϑα ϑηλυχῶς εἶπε ποιητιχῷ £s. 

ἐρήμης δὲ δὲ αἰϑέρος οἱ μέν φασι τοῦ οὐρανίου πυρός, ᾧπερ. 

οὐ πλησιάζει tt τῶν πάντων διὰ τὸ αὐτοῦ δαπανητιχόν᾽ δεὸ xat 
* 7 d . 5 « * * * — 

ἔρημόν ἐστιν" ἐγὼ δέ φημι τὸν ἀέρα, ὃς εἰ xal πέτονται ἐν αὐτῷ 

ζάα, ἀλλὰ διὰ τὸ μὴ οἰχεῖν ἐνεαῦϑα ἔρημός ἐστιν. ἄλλως τε xac 

tt τῆς ἐχεζων ἀλογέας γένοιτ᾽ ἂν χεῖρον, ἐπεὶ τὸ μὲν πὺρ ἄνω: 

ὃν ἡμῖν οὐχ ὁρᾶται, ἡμεῖς δὲ διὰ τοῦ ἐν τῷ μεταξὺ γῆς xat 
o , ^" 

οὐρανοῦ ἀέρος διαφανοῦς ὄντος zÀcov xat. σελήνην xal ἀστέρας 
* , o A 1 ἢ * ^ 3 M - ἽΝ, ΄ 

15 χαταλαμβάνομεν. ὅτε δὲ xal τὸ αἰϑὴρ ἀντὲ τοῦ ἀὴρ εὕρηται, 

μαρτυρεῖ xal ᾿Αριστοφάνης λέγων περὲ τῶν νεφελῶν οὕτως 

(Nub. 569) “Πμέτερον πατέρ᾽ αἰϑέρα βιοϑρέμμονα πάντων. ἐν 

. 8 Seholium Mosch. in abq scholio Mosch. ad v. 10 subnexum est. 

--- ἀστὴρ et ἀστὴρ xal ἄστρον abq, ἀστέρα el ἄστρον καὶ ἀστήρ cett. — 

μονοστερήν q. — 4 In codice Ambrosiano E. 77 sup. 2 supra laudato hoc: 

seholium ineditum legitur: αἰϑὴρ ὁ ἐν ὄψει ἀήρ, ὁ ἐπάνω voi ἀέρος 

χαιόμενος £x τοῦ ἡλίου. αἰϑὴρ ϑηλυκὸν (sic) Ὅμηρος * αἰϑέρος £x δίης * καὶ 

Πίνδαρος οὕτως ἐνταῦϑα ἐρήμας δι αἰϑέρος "ὡσαύτως λέγεται ἀὴρ ἐπὶ 

ἀρσενικοῦ xal ϑηλυχοῦ γένους " Ὅμηρος" oi δ᾽ £x νεφέων ἐρεβεννὴ φαί- 

νεται ἀήρ, καί" ἀστεροειδέα νῶτα διρρεύουσ' αἰϑέρος. — 8 ἐρήμης ex 

I'A Vrat.z E φ' est pro ἐρήμας (ἐρήμας Uu ). — 8. 9 ὅπερ οὐ ξ΄. — 9 

τῶν πάντων Γ A(', τὰν παρόντων cett, — 10 ἔρημόν ἐστιν Γ A, ἔρη- 

μὸς ἔστιν οοἰΐ. — 11 τὰ ζῶα ξ΄. — 11. 12 xai tí codd. et edd. — 

13 διὰ τὸ £v μεταξὺ ξ΄. —. 18. 14 γῆς xoi ooo. ἀέρος Γ A", γῆς 

καὶ οὖρ. καὶ ἀέρος ξ΄, γῆς οὐρ. xal ἀέρος cett. codd. et edd. — 

14 ἀστέρας Γ 44, ἄστρα cett. — 15 xai τὸ αἰϑὴρ καὶ ἀντὶ 4. — 16. 

λεφελῶν φ'. — οὕτω ΓΛ. — 17 ὑμέτερον u' φ', ἡμέτερόν τε Vrak. — - 

πατέρα Vrat. ξ'. — διοϑρέμμονα T. 
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- ] “« * 

γὰρ τῷ αἀέρε xai οὐ τῷ πυρὲ νεφέλαι συνίστανται, xat οὗτος 
- - , « 

πᾶσι φυτοῖς xal ζωοις τὸ ζῆν παρέχει. 
: ? , ' 39 $ , Y ^ y c - 

Μ.᾿ ἔρημας δε’ αἰϑέρος παρὰ τοῖς Ἴωσιν οὕτω 0 
— ᾿ ἤ 4 

λυχῶς προφέρεται" ὡς 7) χίων xat ἡ ἤαραϑων. οὐ πάντα δὲ τὰ 

τοιαῦτα ᾿Ϊωνειχά εἰσιν ἐπεὶ xat ot! Acrtxol πολλὰ τῶν ὀνομάτων 

δρσενιχὰ ὄντα ϑηλυχῶς ἐχφέρουσιν. 
- ν.ενἢ * / »7 gl. 10. τοῦ μὴ ὑπό τινος oixouuévou ἀέρος. 

11. M. Mzà) ᾿θλυμπέας ᾿θλυμπία, Πίσα xoi " Hte τὸ 
4 - , , αὐτό" ᾿θλύμπια δὲ οὐδετέρως ὁ ἐχεῖ reAobuevos ἄγων. 

4 4 

M. Μηδ᾽ ᾿Ολυμπίας ἀγῶνα] εἰ μὲν ἱχόμενοε γρά- 4 i ! 

gerat, τὸ ἑξῆς ἔγει οὕτω" μηδὲ ἀγῶνα εἴπωμεν χρείττονα τοῦ 

ἐν ᾿θλυμπίᾳ ἀγῶνος, ἀφιεχόμενοε εἰς τὴν πλουσίαν οἰχέαν- τοῦ 
N R . e - 

“Ἱέρωνος τὴν εὐδαίμονα * τὸ δὲ οϑεν ὁ πολύφατος μέχρ: τοὺ 
P y , nd 

Κρόνου παῖδα, διὰ μέσου οὕτως" ὅϑεν, ἤγουν ἀπὸ τῆς ᾿᾽θλυμ- 
. o J * - - 

πέας, ὁ ὑμνος, οὐ πολὺ χλέος, πλέχετα: βουλαῖς σοφῶν, περι- 
- “ - ^ - ep - - “- 

φραστιχὼς ayrt τοῦ ὑπὸ τῶν σοφῶν, ὡστε ὑμνεῖν τὸν παῖδα τοῦ 
ep * A - - MN 

Κρόνου, τουτέστι τὸν Δία, ὃς ἐστι δεσπότης τοῦ ἀγῶνος. et δὲ 

ἑἱχομένοις, οὕτω" μηδὲ ἀγῶνα εἴπωμεν χρείττονα τοῦ ἀγῶνος 
— 4 5 Fo. O7 P4 4. 4 " 4 , ec o0 * 

τοῦ ἐν ÜÀuuzta* οϑεν, ἤγουν ἀπὸ τῆς ᾿θλυμπίας, ὁ ὑμνος, on 
- , — e — — 

πολὺ χλέος, πλέχεται ἡμῖν νοημασι σοφῶν, στε ὑμνεῖν τὸν παῖδα 

τοῦ Κρόνου, ἀφιχομένοις εἰς τὴν πλουσίαν οἰχέαν τοῦ ᾿Ιέρωνος, τὴν 

1 οὐ omm. Vrat. ἐ" ; — xai οὐκ ἐν τῷ edd. — Ante νεφέλαι (νεφέ- 

λαις D) delevi αὐ cum eodd. — οὕτως z ξ΄. — 3 ζώοις xai φυτοῖς φ΄. 

— ὃ8ὃ ἐρήμης Vrai. /' μ &. — οὕτως Vrat. — 4 προφέρονται Vrat. 

— χύων Vrat.(5&' et q' ante corr. — τὰ om. q. — ὅ εἰσιν abq, ἐστιν cett. 

— 6 ἀρρενικὰ a. — Post ἐχφέρουσιν in abq scholium Mosch. ad v. 9 

sequitur. — 8 μὴ δ᾽ Vrat. ξ' φ'. — ὁλ. ἀγῶνα in lemmate codd. preter 

abq et edd. plerzque. — πίσσα &'. — 8. 9 τὸ αὐτό om. 4, qui preterea 

ἦλις οὗ v. 9 ὀλυμπία exhibet. — 10 σύνταξις Vrat. in marg. — 11 οὕτως 

aq Vrai. --- εἴπομεν q, εἵἴπημεν Vrai. — 18 οὕτως q. — εἴπομεν q. 

— 19 ἤγουν) ἡ q. E | E 
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paxaptay, τὸ δὲ πᾶν éyet oUtw * χράτιστον μέν ἐστι có ὕδωρ τῶν 
» , e 5 NM 4 M 3./f 
ἄλλων δηλονότε στοιχείων " ὁ 05 ypuaóc περιφανὴς ἔστιν ἐξόχως 

ἐπὶ τοὺ ὑπερηφανίαν ἑμποιοῦντος πλούτου, χαϑὰ πὸὺρ διάδηλόν 

ἔστιν ἐν νυχτὲ χαιόμενον. εἰ δὲ (5) ἀγωνὰς ἐϑέλεις ὑμνεῖν, ὦ 
; o£ 2M - s Y 

προσφιλὴς ἐμοὲ ψύχη, μὴ ζήτει ἰδεῖν ἐν ἡμέρᾳ ἄλλον ἀστέρα λαμ- 

πρὸν ϑερμότερον τοῦ ἡλέου, δε ἐρήμου τοῦ αἰϑέρος, φερόμενον 

δηλονότε᾽ ἤγουν μὴ ὑπὸ νεφελῶν χρυπτομένου" ὅτε γὰρ ἀσυν- 

νεφής ἐστιν ὁ οὐρανός, τότε ἡ τοῦ ἡλίου δείχνυται ϑερμύότης" 
ἢ , - ν , "o1" D) , 3 - . μηδὲ αγῶνα (11) εἴπωμεν χρείττονα τοῦ ἐν Üluunia ἀγῶνος 

— P ?* 

ὅϑεν, ἤγουν ἀπὸ τῆς ᾿θλυμπίας, πλέχεται ἡμῖν ὁ ὕμνος, οὗ πολὺ 

χλέος, vonuaat σοφῶν, ὥστε ὑμνεῖν τὸν παῖδα τοῦ Κρόνου (16) 
y 3 ' , , , * , ἜΝ) “ες, ἤγουν τὸν Δία, agtxouévore εἰς τὴν πλουσίαν οἰχέαν τοῦ “Ἰέρω- 

. ) Nf , b y À , . 9? L2» c Ja vog, τὴν εὐδαίμονα, τουτέστι τὴν Σιχελέαν" ἐς, ἤγουν ὁ “]έρων, 

δεέπει βασιλείαν (19) διχαίαν ἐν τῇ “ΣΣιχελέᾳ τῇ πολυμήλῳ, ἀντὶ 

τοῦ τῇ πολυϑρέμμονι, δρεπόμενος μέν, ἤγουν τρυγῶν, ἀπανϑε- 

ζόμενος ἀπὸ πασῶν τῶν ἀρετῶν τὰ ἐξαίρετα. λαμπρύνεται δὲ 
* / ^ m * * , 

(22) xai ἐν ἀώτῳ μουσιχῆς, ἀντὲ τοῦ ἐν ἐξαιρέτοις μέλεσι μου- 

1—4 Verba τὸ δὲ πᾶν — ἐν νυχτὶ χαιόμενον ium ea quas infra 

post δεικννται ϑερμότης (8) usque ad finem scholii leguntur omm. 

edd., nisi quod τὴν εὐδαίμονα — πολυϑρέμμονι inter μαχαρίαν et εἰ δὲ 

ἀγῶνας inserunt οὐ ἐν ἀώτῳ μουσιχῆς — συνεστιωμένους ἔχουσαν 

inde ab Oxonn. ante schol. ad v. 94 edunt nullo lemmate addito.— 

2 στοιχείωι δηλονότι codd. abq exceptis. — ἔξοχα Vrat. — 8 ὑπερῆη- 

qür&ay s. — 4& ϑέλεις edd., ἐθϑέλης z, qui om. ὑμνεῖν — ζήτει. — 

ἃ Bockhii editio. — 5 ἐμή quod Beck coniecit est in Vrat. sed ἡ 

punctis suppositis rursus damnatum. — ψυχῆς a. — μηδὲ edd. — 

τινὰ post ἄλλον additur in edd. — 6 φερομένην q. — "7 xgvntou£vov 

abq, κρυπτόμενον ceit. — 7. 8 ἀσυνεφής b Vrat. s μ' ξ' φ΄. — 8 ἡ om. φ΄. 

— ϑερμότις q et μ’ post corr., ϑερμότητος Vrat. — 9 εἴπομεν b&. — 

10 xA. ὁ ἕμνος ἡμῖν codd. preter abq. — 14 πολυμήτω yg. — 

15 τῷ omm. z/'. — πολυϑέρμονι a. — δρέπων ἔ. — μὲν abq soli 

exhibent. — 17 μουσικῆς om. &. — ἐν abq [φ΄] soli exhibent. 
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σιχῆῇῆς xac ἐχεῖνο τὸ μέρος, ὃ παίζομεν oí ἄνϑρωποι ϑαμά, 

ἀντὲ τοῦ πολλάχις, περὶ φίλην τράπεζαν, avri τοῦ φιλειχήν, ἤγουν 

φίλους συνεστιωμένους ἔγουσαν. 

gl. 11. ὕγουν τοῦ ᾿θΘλυμπιαχοῦ. 

12. M. Αὐδάσομεν] ὁρ'στιχὸν avci ὑποταχτιχοῦ, ὡς ἐν 

τῷ᾽ ἕνα εἴδομεν (IH. I, 363). 

gl. 12. χρείττονα. --- λέξομεν. 

13. Germ. θϑεν ὁ πολύφατος ὅϑεν, ἀπὸ τῆς ᾿θλυμ- 

πέας, τελιχοῦ aictoy σοφῶν δὲ μητέεσσι, ποιητιχοῦ αἰτίου. 

Pei 

gl. 13. ἀπὸ τοῦ ᾿θλυμπιαχοῦ. — πολυϑρόύλλῃτος" ἐχεῖνον 10 

γὰρ νιχῶντες οἱ ἄνδρες πρὸς ἔπαινον αὐτῶν τοὺς σοφοὺς 

ἐπαέρουσιν. 

14. Germ. ᾿Αμφιβάλλεται οἱονεὶ τοῦτο χατασχευά- 

ζεται τὸ ὑμνεῖσϑα: τὸν Δία, οὗ οὐδείς ἐστιν ἕτερος αἴτιος 7 ὁ 
“έρων. 

1 μέλλος ex μέρος minialor in φ΄. — 92 περὶ φίλει τράπαιζαν μ΄. 

— 8 συνισταμένους ξ΄. — E codice Ambrosiano H 7 inf., qui est ge- 

neris Thomani, h»c ad ἀγών spectantia exscripsi: ἀγῶνα " ἀγὼν -ση- 

μαίνει πέντε" τὸν τόπον ὡς ἐν τῷ λειηναν δὲ χῶρας (sic, lege χορούς), 

καλὸν δ᾽ εἴρυναν ἀγῶνα, — τὸ πλῆϑος t&v συναϑροιζομένων ϑεατῶν 

ὡς ἐν τῷ" λντὸς (]. λύτο δ᾽) ἀγών, — τὸ ἁπλῶς ϑροισμα " Ἥρη usc 

ἀγῶνα νηῶν (l. νεῶν) καὶ Παλλὰς ᾿Αϑήνη, --- τὸ ἄϑλον, --- τὸν ναὸν 

ὡς ἐν τῷ" ϑεῖον δύσονται ἀγῶνα. γίνεται δὲ ἀπὸ τοῦ ἄγω 7) ἀπὸ τοῦ 

γωνία μετὰ τοῦ στερικοῦ α' ἀγὼν ὃ χυχλοτερὴς καὶ μὴ ἔχων γωνίαν. — 

ὅ De loco, quo hoe scholium in codd. Mosch. positum est v. p. 52. 

— ἀντὶ τοῦ (τοῦ ex τὸ) ὑποτακτ. q. — ὁ ἴδωμεν Vrat. uq', ἴδομεν ξ΄. 

— ἄμφω post εἴδομεν addunt edd. — 18 Scholio Germani quod in U ad 

v. 16 post verba πιϑανάτερον γὰρ τῆς νίχης Ὀλυμπιακῆς οὔσης τὸν Ὀλύμ- 

πίον Δία παρὰ τῷ Ὀλυμπιονίχῃ ἀνυμνεῖσϑαι insertum legitur, ego lemma 

ἀμφιβάλλεται prsefixi collato scholio vet. ad v. 18 (ἐκ τοῦ Ὀλύμπου [ὃ)περι- 

βάλλεται ταῖς τῶν σοφῶν μητίεσσι καὶ ὑπὸ πάντων τούτων χατασκευ- 

ἀξεται); preterea χατασχευάζεται scripsi pro χατασχευάζει, delevi 

τοῦ inter τὸ et ὑμνεῖσϑαι, denique οὗ ante οὐδείς addidi. 

15 
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* , . ) P ,. gl. 14. ἐπέρχεται. — 1ὅ. γνωμαις" — βουλαῖς, νοήμασι. 

— ὑμνεῖν αὐτούς. 

16. Th. Κρόνου παῖδα οἱ μὲν πρὸς τὸ ἑστίαν συντάσ- ρ 
^ . * , 3 * ^ , e 1 coust ληροῦντες᾽ ἐπλανηϑησαν δὲ εἰς τοῦτο, διότε 7) χαταρχὰς 

Lj - [i * ud 

br» oixíay εὑροῦσα ἡ ̓  στία ἣν, ἥτις ἣν Κρόνου ϑυγάτηρ, ἀφ 
* * hj ν᾿ - 

ἧς xal τὴν oixtay ἑστίαν λέγομεν. ἐγὼ δὲ Κρόνου παῖδα λέγω τὸν 
e * - - — 

Ata, 0v δέχαιον ἐπαινεῖσϑαι πρὸ τῶν νενειχηχότων διὰ có αὐτο! 
. , a * * - “- 

τὴν πανήγυριν εἶναι, εἰς ἣν οὗτοι ἐνέχῃσαν. πρῶτον δὲ χαϑολιχῶς 
* - 0 * — ΄-ἠ 

εἰπὼν ἀπὸ τῆς ᾿θλυμπίας ἔργεσϑαε τοὺς Uuvous ἐν τοῖς σοφοῖς 
10 2 ^ A - e " AS € w Ἃ e “μέ * ? AN 

ἐπαινεῖν τοὺς νειχῶντας" ἐπειδὴ ὁ νῦν νενεχηχὼς ὁ ' léoav ἦν, αὐτὸς 
",., 15 - « 

δὲ γν 0 πρὸς τοῦτον τὸν ἔπαινον ἐργαζόμενυς, διὰ τοῦτο πρὸς τὸν 

“έρωνα τὸν λόγον ἀπέτεινε, xal ἔστε τὸ ἐχομένους δὲ ἑαυτόν. 

Germ. 1ὸ ἱχομέόνους ἀντὲ τοῦ ἱχόμενοε xat παραγε- 

νόμενοε λέγει" τῇ γὰρ αἰτιατιχῇ ἀντὲ ὀρϑῆς χέχρηται" ὅπερ 

15 οὐχ οἶμας λόγον ἔχειν. συντάσσεται δὲ xal μετὰ -αἰτιατιχῆς xat 

εὐδείας. 

gl. 16. τὸν Δία. --- πλουσέαν. ---- 17. μαχαρίαν. 
, . 18. Germ. "Aug éz et τὸ περιέπει, οἱονεὶ ϑεραπεύεε 7) avci 

- -- ᾿ - 9 e 

τοῦ βασιλεύει τῆς εὐθαέμονος Σιχελέίας" καὶ γὰρ πολύμηλος εὐδαί- 

20 μων ἀπὸ μέρους νοοῖτο. 

8 Κρ. παῖδ᾽ ἐς ἀφνεάν est lemma in codd. et edd. preter I'4 Vrat. z 

ἴ μ΄. ---- ἑστία ACE , ἑστίας z. — & ληροῦντες ex ΓΔ addidi. — Verba ἐπλα- 

νήϑησαν δὲ εἰς τοῦτο uncis inclusit Beck (quem Heyne secutus est) hae 

nota addita : «Vulgo post συντάσσουσιν punctum, post τοῦτο comma, ita 

ut verba διότι x. t. ^. viderentur causam continere τοῦ ἐπλανήθησαν, 

male, itaque ita interpunxi, ut isía causam indicarent, cur συντάσσου- 

gt.» Sed verba £mA. x. t. 2. hec significant: In hune autem erro- 

rem eo inducti sunt, quod . . . — χατ᾽ ἀρχάς eL E. — ὅ ἦν τοῦ xg. 

Ü. — 10 ἐπαινεῖν TA, ἐπαίνοισι  zu'q', ἐπαινοῦσι cett, — 10. 11 

Verba αὐτὸς δὲ ἦν ex IY addidi. — 11 τὸν post πρὸς excidit in edd. 

— 18 Post τὸ delevi δέ. — 18 Post ἀμφέπει delevi δέ voculam. 
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Germ. Θεμιστεῖον ] ὅτε τὸ σχῆπτρον τῆς Θέμιδος τοῖς 

βασιλεῦσιν ἐδέδοτο. 

M.^0c6 ἀμφέπει)} ἀντὶ τοῦ διέπει: περιέπειν γάρ ἐστι τὸ 

φίλον τινὰ χυβερνᾶν xat ϑάλπειν, διέπειν δὲ τὸ διοιχεῖν᾽ ἐνταῦ- 

ϑα δὲ ὁ λόγος τὸ δεύτερον ἀπαιτεῖ. 

M. Θεμιστεῖον]) τοῦτο ἡ μὲν ἀναλογία προπαροξύνει, 

ἡ συνήϑεια δὲ περισπᾷ. ἐπιχρατεῖ δὲ ἡ συνήϑεια, ὡς χαὶ ἐν τῷ 

χάριεν. χἀχεῖνο γάρ, ὕσον χατὰ τὴν ἀναλογίαν, ἐπὶ τῆς παραλη- 

γούσης ἂν εἶχε τὸν τόνον, ἀλλ᾿ ἡ συνήϑεια προπαροξύνασα αὐτὸ 
ἐπεχράτησε. 

gl. 18. δέχαιον, ἔννομον. — διεξάγει, περιέπει. 

19. M. ϑεμιστεῖον oxz2zctpov] σχῆπτρον ἡ βασιλιχὴ 

ῥάβδος. ἀπὸ ταύτης δὲ ἐνταῦϑα τὴν βασιλείαν diet δηλοῦν. 

τοῦτο δὲ χαὶ παρὰ τῷ πεζῷ λόγῳ ἐστὶν ἐν χρήσει. 

ΤΥ. Σχᾶπτον χατὰ Δωριεῖς τὸ σχῆἥπτρον, ἀποβολῇ τοῦ p 

γινόμενον. 

1 Germani verbis ὅτι --- ἐδέδοτο qus in U his veteris scho- 

liaste verbis Σχᾶπτον" χατὰ Δωριεῖς τὸ σχῆπτρον σχᾶπτον λέγεται 

ἀποβολῇ τοῦ o subiunctze sunt, lemma Θεμιστεῖον ego prefixi. — 

3 Ὅς et ἀντὶ τοῦ ex abqt addidi; ϑεὸς ἀμφέπει est lemma in 

Vrat, ϑεμιστεῖον ὃς ἀμφέπει in uq, qui cum Vrat. etiam περιέπει pro 

διέπει exhibent. — 6 Scholium cui lemma ϑεμεστεῖον prsefixum est, in 

eodd. Mosch. post. scholium Mosch. ad v. 19, in cett. codd. et edd. ante 

ὃς ἀμφέπει --- ἀπαιτεῖ legitur, hoc non male. — 7 ἡ δὲ συνήϑεια 

edd. --- ἐπιχρ. δὲ xol ἡ q. --- χαὶ ex aq" addidi. — 8. 9 ἐπὶ 

τῆς παραλ. ἂν om. 4. — 9 προπαροξύνασα abi", omm. u'q', προπα- 

ροξύνουσα cett. --- 12 σχᾶπτον (ἐν πολυμάλῳ add. Boeckh) est lemma 

in edd., 9su. ox&ntov in ταὶ. ("5 φ΄, 9tgu. σκᾶπτον in μ΄, — in 

textu libri Moschopulei ax&mtoov exhibent, quod fort. hic quoque 

restituendum est; σχᾶπτον vetusta lectio est, quam etiam T'riclinius 

servavit. — «Ed. [Rom.] Call. Br. pro oxZmroov habent σχῆπτον. 

Num forsan: σχῆἥπτον, ox5ntgov?» Beck, male. — 18 ῥᾶβδος et 

ῥαῦδος codd. nonnulli. — ἐθέλει Vrat. 

10 

15 
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Germ. Πολυμάλῳ, ἤγουν τῇ πολυϑρεμμάτῳ, 7 ἀπὸ 

τοῦ χαρποῦ τῶν μήλων " ἐχεῖ γὰρ περισσῶς λέγεται φυῆναε". ἢ 

πολυχάρπῳ * xai Ὅμηρος (Il. IX. 542) xai αὐτοῖς ἄνϑεσε μήλων. 

gl. 19. ἀρχήν. — τῇ πολυϑρέμμονε 7 τῇ πολυχάρπῳ. — 

5 20. χαρπούμενος, λαμβάνων. --- 91. τὰ ἀχρότατα. ---- ἤγουν eic 
^" * 4 » y . -. - 

πᾶσαν ἀρετὴν ἄχρος ὦν᾽ — t τῆς ἀνδρίας, τῆς δικαιοσύνης xai 

τῶν ἑξῆς. | 

22. Germ.' 4γλαΐζεται) καὶ ὅτε αὐτὸς μελιχός ἐστιν, ἢ ὅτε 

φιλαχροάμων ἐστὶ τῶν ὠδῶν xal τῆς μουσιχῆς " ἢ ὡς ὅτε πᾶν 

10 δένδρον, φησίν, ἀναπνέον ἀναφύεε τὰ ἄνϑη, ἡ ἀλλοπαϑές. 

Th. Δέον ἀγλαϊξζόμενος εἰπεῖν πρὸς τὸ δρέπων ayAat- 

ζεται εἶπεν. εὕρηται δὲ xal παρὰ πᾶσι λογοποιοῖς. φησὶ γὰρ ὁ 

Συνέσιος" τὰ μὲν ἄλλα σώφρων xat μέτριος ἐν τῷ χαϑ᾽ ἑαυτὸν 

“βίῳ γενόμενος, ἀλλ᾽ ὑπὲρ εὐγενείας ἀμφισβητῶν τῷ Κέχροπε 

15 διετέλεσε. διὰ δὲ τοῦ εἰπεῖν ἀγλαΐζεταει δὲ xat μουσι- 

χῆς ἐν ἀώτῳ, ἤτοι μουσιχῇ, περιφραστιχῶς δείχνυσεν αὐτὸν 

εἰργνης ἀπολαύοντα xal οὐ πολέμους ἔγοντα. εἰρηναίας γάρ 

ἐστι χαταστάσεως μουσιχῇ χαὶ αὐλοῖς τὴν ψυχὴν ϑέλγειν. 

gl. 29. λαμπρύνεται, χοσμεῖται. 

20 23. Germ.- Ev ἀώτῳ, οἷα παίζομεν) οὐ σπουδαέων 

———— — — ——— —— 

1 Post xoAvudAo delevi δέ voculam. — 8 μεριχός Ὁ et Mommsen; 

possis etiam cum schol. vet. μουσικὸς seribere. — 9, ὠξῶν. — Mov- 

σικῆς. ἢ ὡς ὅτι πᾶν ete. U et Mommsen. — Quis φησίν ? — 11 Lemma 

ἀγλαίζεται add. Boeckh. — δέον om. Vrat. — γλαϊζόμενος Vrat. — 

δέον εἰπεῖν ἀγλ. edd. — δρέπων I'A&', δρέπω 0, μέτρον cett. — 12 τοῖς 

πᾶσι 4, πᾶσι toi; &, τοῖς edd. — «Synesii locum nondum reperire 

potui. Utuntur frequenter huius episcopi auctoritate vett. Gramma- 

tici» Beck. — 18 ἐν τῷ ἑαυτοῦ edd, — 14 Post ὑπὲρ delevi τῆς cum 

DAcCE. — εὐγενίας ξ΄. — 14. 16 χεχρόπιδι ἐτέλεσε Vrat. — 15 δὲ τοῦτο 

εἰπεῖν μ' φ΄. — δὲ post ἀγλ. om. ὦ. — 16 ἥτοι μουσικῆς T, ἥτοι μου- 

σικὴ ξ΄. — 17. 18 γὰρ ἔτι 2. --- 18 μουσικὴ ξ΄. 
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.9 ἢ lod * 4 [4 I , P d M A 5 

ayOp«)y xai ἐγρηγορότων xal νηφόντων τὸ ἄδειν, ἀλλὰ λίχνων 
A 4 ᾧ) 4 ᾽ “-- 8χᾳ; 3 E] *'Á 4 « - 

xai οὐδ ἐν ἑτέρῳ χαιρῷ ᾳθόντων αλλ ἡ ἐν τῷ τῆς tpa- 

πέζης. φίλαν δὲ (34) ἀντὲ τοῦ φιλοποιόν, ἐν ἡ συναϑροέζον- 
[4 t ' *?N νυ NY 4 8 -- LJ 9". um "» * ἢ ται πάντες οἱ φίλοι, οὐδεὶς δ᾽ ἀπὸ τῶν &yÜpov ἢ ἐν y) γίνονται 

ot φέλοι. | 5 

gl. 23. τῷ ἀπανϑίσματι' ἀπάνϑισμα δὲ μουσιχῦ 5*. qià 
Nu 5 LENA CN / 

xat ἢ εξ αὐτῆς 7,90V7. 

24, M. Ota xatQopev] ἀντὲ τοῦ χατ᾽ ἐχεῖνο τὸ μέρος o 

παίζομεν. ὑμοεωματιχὸν ἀναφοριχὸν δειχτιχὸν ἀντὲ ἀναφοριχοῦ 
“ « a! - 4 , δειχτεχοῦ. τοῦτο δὲ xai παρὰ τοῖς χοινοῖς ἐστιν ἐν γρήσει. 10 

gl. 24. χαϑά. — 25. συνεχῶς τὸ δὲ ἀμ φὲ χαδ' ὑπέρβα- 

τον πρὸς τὸ τράπεζαν λάμβανε. 

26. Th. 1ὸ Δωρέαν οἱ μέν φασιν ἱστοριχῶς διὰ τοῦτο ὅτι 
^ € 5» ΄ ^ - ,ὔ RA e C ' - πρῶτοι οἱ ἐν Παρνασῷ Δωριεῖς λύραν ἐπήξαντο" ot δὲ μυϑιχῶς 

σ - - , ^ ^ 

ort πρῶτος ' Epoure ταύτην πήξας ᾿πόλλωνε δῶρον ἔδωχεν" οὖς 1ὅ 
5 zt aa , 7 , , * , A M * αὑτὸς χαίρειν ἐάσας Awptay νόει τὴν duwprov μέλος ᾷσασαν ἐν 

τῷ ᾿Ιέρωνος ἐπινιχέῳ, ἢ) ὅτε ὁ ἐπινίχεος Δωριστὲ συνετέταχτο. 

εἰσὶ δὲ ὁρμονέαει τρεῖς dupios, Φούγιος, Μύδιος. αναλάμβανε 

δέ, ὦ Πίνδαρε, τὴν ωρίαν φόρμιγγα χαὶ ὕμνει τὸν Φερένιχον 

8 ἀϑροίζονται Mommsen edidit. — 8 De loco quo hoc scho- 

lium in codd. Mosch. positum est, vide p. 52. — 8. 9 μέρος ἑπαί- 

Cousv et ὁμοιωτιχόν a. — 9. δεικτιχόν omm. edd. — Ante v. 13 in 

v('& οὐ minio scriptum in superiore :rargine libri φ΄ hoe scholium 

legitur: λλὰ Δωρίαν)] ἤτοι (ἤγουν &", in q' hzc usque ad μέλῃ 

abscisa sunt) τὴν (τὴν om. ει!) toic Δωρίοις μέλεσιν ἁρμόζουσαν. τρία 

εἰσὶ μέλη" Δώριον, Φῥύγιον, Λύδιον. Que ex schol. vet. ad v. 26 ex- 

cerpia sunt. — 18. 14 διατοῦτο ὅτε πρῶτον Λ. --- 14 δωριοῖς ξ΄. ---’ 

15. 16 o?c αὐτοὺς edd. ante Heynium. — 16 χαίρειν ex Γ' 4 addidi. 

— μέλλος Γ ξ΄. — ἔσασαν Heyne coniecit, et ἄσασαν est in Γ A" ξ΄, 

ἄσαν Vrat, ἄσαν uw, ἦσαν φ', οὖσαν edd. ante Beckhium, qui ἄδου- 

σαν edidit. — 17 ó om. ξ΄. — συντέτακτο Γι ξ΄. — 18 λύδιος φρύγιος 

ξ΄. — xai λύδιος T. — 18. 19 ἀν. δὲ ὦ Πίνδαρε Γ A, àv. ὦ ψυχή cett. 
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ἕππον τοῦ ᾿Ιέρωνος xat τὴν Πίσαν, εἰ ἄρα σοι ἡ τούτου χάρις 

τὸν νοῦν ηὔφρανε. 

gl. 27. χιϑάραν. ---- ἐν ᾧ ἦν xpeuapévy. 

28. T'h. Πίσα γώρα xat' Ἀλφειὸς ποταμὸς πλησίον" ἤλιδος ἐν 

Πελοποννήσῳ εἰσί. λέγουσι δέ τινες τὴν Πίσαν xai τὴν " Hity πάνυ 

πλησίον εἶναι, ὅπερ οὐχ ἔστιν ἀληϑές᾽ πεντήχοντα γὰρ στάδια 

ἀλλήλων διέχουσι. Πίσα δὲ ἐχλήϑη ἀπὸ Πίσης τῆς ϑυγατρὸς 
᾿νδυμέωνος. ἐλέγετο δὲ ὁ τόπος τοῖ ἀγῶνος xai Πίσα xat Kpó- 

νέος λόφος. τὸ δὲ Σύτο παρ᾽  AÀgeq, χαταχρηστιχῶς εἶπεν᾽ οὐ γάρ 

ἔστιν ἐν τῷ τοῦ ἀγῶνος τόπῳ οὗτος ὁ ποταμός, ἀλλὰ πόῤῥω. 

gl. 28. ὦ duyz. ---- ἐντταῦϑα γὰρ ἐτελοῦντο τὰ ᾿θλύμπια" 

ὠνόμασται δὲ ἀπὸ Πίσης τῆς Ἐνδυμίωνος Üuyacpóc. — 29. οὕτω 

γὰρ ἐκαλεῖτο ὁ τοῦ “Ἰέρωνος ἵππος. — ἡδονη. ---- 30. τὸν σόν. 

— ἡδὸ γὰρ ἐμοὶ τὸ φροντέζειν περὶ αὐτῶν xai ἐμνεῖν. — 

31. * * φροντίζειν ἐποέῃσε. 

32. Germ. Τὸ σύτο δέμας ἀντὲ τοῦ ὅστις ὥρμησε τὸ 

δέμας πρὸς τὸν δρόμον. ὃ ὥρμα πρὸς τὸν δρόμον. 

gl. 393. ὅστις ὁ ἵππος ἢ ὁπότε. --- ποταμῷ. --- ὥρμητο᾽ -- 

t ἀντὶ τοῦ ἐσεύετο αὐτὸς ὁ Φερένιχος. --- 33. αὐϑόρμητον xai 

μὴ δεόμενον χέντρου πρὸς χίνησιν ὥσπερ οἱ ἄλλοι ἵπποι, ἤγουν 

ἄφογον" ó yàp dóyos ὥσπερ tt χέντρον τοῖς ἐνδεχομένοις. --- 

34. τῇ vix. — προσεπέλασε. ---- τὸν αὐτοῦ χύριον “Ιέρωνω. 

1 τοῦ omm. edd. --- Πίσσαν ΓΔ. — 92 ηὔφρανε Γι᾿, ηἴφρανεν 

A, εὔφρανεν 2 μ' φ΄, εὔφρανε ceti. -- 4—10 Πίσα --- πόῤῥω om. 

2. — Πίσσα Γ' 4A. — Ὁ πελοπονήσω Π' 4 Vra. μ' ξ' φ΄. — 

πίσσαν I' A hie et infra. — ἦλιν Vrat. — 7 πίσσης etiam ξ΄. — 

8 ἐνδρομέίωνος Vrat. μ q', εὐδρομέωνος &. — 8. 9 χρόνειος ξ΄. — 

9. 10 γὰρ ἔστιν φ'΄. — 12 πίσσης codd. -— 16. 17 Verba τὸ δὲ 
(Sic) σύτο — τ. δ. m. t. δρόμον in U scholio veteri ad v. 39 post 
"Hi4v inserta sunt; tum τὸ δὲ σῦτο δέμας (sic) ἀντὶ τοῦ ὥρμα πρὸς 

τὸν δρόμον in scholio vet. ad v. 33 post verba ἄνευ χέντροιο ϑέουσαι 

leguntur. 
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35. Th. 'Inzoyáppav] τὸν τῇ ἱππιχῇ χαίροντα. χαλώς δὲ 

τὸ ἐπίέϑεον τῷ βασιλεῖ διὰ τὸ ἱπποτροφεῖν, ἕνα δείξῃ ὅτι οὐ 
τύχης γέγονε τὸ τῷ Φερενίχῳ γρήσασϑαι, ἀλλ ἐπιστήμης xai τῆς 

aep? τὸ πράγμα ἐπιμελείας. 

gl. 95. Συράχουσα πόλις Σιχελέας. — τὸν ἐν τοῖς ἱππι- 

χοῖς χαέροντα ἢ τὸν ἱππιχωτατον. --- * * οὕτω χρὴ τὸ χῶλον 

τοῦτο γράφειν διὰ τὸ μέτρον. 

97. Germ. Εὐάνορε) τῇ ἀνδρειοτάτῃ, τῇ εὖ διδούσῃ τοῖς 
ἀνδράσιν. 

σι 

gl. 37. αὐτῷ τῷ “Ιέρωνι ἢ τῷ ἵππφ᾽ — t αὐτῷ, ἤτοι αὐτοῦ 10 

τοῦ “Ἰέρωνος. --- * τῇ εὐδαίμονας ἐργαξομένῃ τοὺς ἄνδρας διὰ 
τὰς ἐν ᾿θλυμπίᾳ νέχας ἢ τῇ ἐχούσῃ χαλοὺς ἄνδρας xat γενναίους. 

98. Tr. Πέ ilonos ἀποιχέᾳ] ἥτοι τῇ Πελοποννήσῳ, ἣν 

ᾧχγσεν ὁ Πέλοφ ἀποιχισϑεὶς τῆς ἑαυτοῦ π ατρίδος τῆς “υδίας. 

Μ. Μεγασϑενης] τὰ παρὰ τὸ σϑένος χαὶ τὸ γένος ὀνό- 15 

ματα σύνϑετα χύρια μὲν ὄντα παροξύνεται" οἷον driooDé- 

νης, Αντισϑένης, Διογένης, Θεαγένης ἐπίϑετα δὲ ὀξύνεται" 

οἷον μεγασϑενῆς, ἀσϑενῆς, μονογενής, εὐγενής. xarà ταὐτὰ xal 

᾿Αριστοφάνης xai ἤητροφάνης παροξύνεται χύρια ὄντα " ἀφανὴς 

1 Hoe scholium omm. edd. — Lemma ἑπποχάρμαν omm. ΓΔ. 

— 11Glossa Thomana τῷ εὐδαίμονας — γενναίους in ἐμ ξ' φ΄ et edd. 

prefixo lemmate εὐάνορε inter scholia recepta est. — 18 Scholio 

Tricliniano, quod omm. 2 et edd., crux Moschopulea prefigitur in q/', 

ei sane eadem infra inter Moschopulea leguntur et b in marg. interiore 

hec ad vocem “υδοῦ annotat: | ἀπὸ “Μυδίας γὰρ ἀποικισϑεὶς ᾧκχισε 

τῇ πελοπονήσῳ ὃ πέλοψ. Videtur Triclinius Moschopuli paraphrasin 

in suum usum convertisse. — πελοπονήσῳ codd. — 14 ᾧὥχισεν μ' φ΄. 

— 15 Scholium de voce μεγασϑενής in Moschopuli Sylloge post 

ἐντρυφᾷ τις legitur. — τὸ γένος καὶ σϑένος ι΄. — τὸ ante γένος ex 

eq addidi. — 17 ϑεογένης μ' ξ΄, y' post corr. et edd., omm. « et Syll, 

— ἐπίϑετα δὲ ὄντα u' οὐ Syll. — ὀξύνεται &" οὐ Syll, ὀξύνονται 

cett. — 18 χατά] xal ι΄. — μεταταῦτα q, κατὰ ταῖτα a ὃ E φ' οἱ 
Syll, x. ταυτὰ cett. 

Scholia Pindar. ed. Abel. o 
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δὲ xal προφανὴς xai διαφανὴς ὀξύνεται ἐπιϑετιχὼς λεγόμενα " 
* pe ? 

ὧν rà μὲν χύρια ἀπὸ τοῦ φαίνειν γένεται, τὰ δὲ ἐπίϑετα ἀπὸ 

τοῦ φαίνεσδαι. τὰ δὲ εἰς ὃς ἀπὸ τοῦ φαίνεσϑαι πάντα προ- 
* y 

παροξύνεται, εἴτε χύριά εἰσιν εἴτε ἐπέϑετα, οἷον ἄφαντος, πρό- 

9 φαντος, Διόφαντος. 

10 

1ὅ 

20 

gl. 38. * ἤγουν ἐν τῇ Πελοποννήσῳ, εἰς ἣν ἀπὸ Λυδίας Πέ- 

λοῴ àgixro' ἀφ᾽ οὗ xal τοὔνομα ἔσχεν ᾿Απία πρὶν χαλουμένῃ. 

— 39. * ἐπεϑύμησεν, ἐφίλησε" — ** ἐπροϑύμησεν, εἰς ἔρωτα 

ἦλϑεν. 

40. Germ. Λέβητος] τὴν ἐργασίαν αὐτὴν ὀνομάξει λέ- 

βητα, ἤγουν τὴν πρᾶξιν. 
T'h. Ἰάνταλος τιμώμενος πάνυ παρὰ ϑεοῖς xat βουλόμε- 

νος αὐτοῖς ἀνταμείφασϑαι σφάττει τὸν αὐτοῦ παῖδα Πέλοπα 

xai δεῖπνον παρατίϑη:: τοῖς ϑεοῖς. τῶν ἄλλων οὖν ϑεῶν ἀπο- 

δεξαμένων αὐτὸν τῆς γνώμης χαὶ μὴ φαγόντων, Δημήτηρ ἐλ- 

ϑοῦσα ἐχ τῆς τῆς ϑυγατρὸς ζητήσεως xa) ἀγνοοῦσα τὸν ὦμον 

χατέβρωξεν. ἐμβαλόντες οὖν αὐτὸν οἱ ϑεοὶ εἰς λέβητα χαὶ ὁλό- 

χληρον αὖϑις συμπήξαντες, émel ὁ ὦμος ἀπῆν, ἐλεφάντινον 
ἀντέϑηχαν. διὸ xai oi ἐχ Πέλοπος χαταγόμενοι τοιοῦτον εἶχον 

τὸν ὦμον. τὴν Κλωϑὼ δὲ λέγει ἐξελεῖν αὐτὸν ἐχ τοῦ λέβητος, 
διότε συγχεχλωσμένον ἣν αὐτῷ παρὰ τῆς τύχης αὖϑις ἀναζωω- 

1 χαὶ διαφανὴς om. a. --- ἐπιϑετικὰ ι(ἰ᾿. — 8 τὰ δὲ εἰς ὅς ἀπὸ 

τοῦ φαένεσϑαι omm. bq et Syll. propter homceoteleuton. --- πάντα 

om. &'.— 4 εἴτ᾽ ἐπ. edd., εἴτε om. q. — oiov om. q. — ὅ δίφαν- 

τος (&', om. q. — 6 Glossa Thomana ad v. 38 in codd. mixtis prster 

& scholio Trieliniano ad eundem versum premissum legitur. — 

7 ᾿Απία om. (' in lacuna. — πρότερον codd. mixti. — 10 “έβητος 

ego scripsi pro Ποσειδᾶν. — 192 ἹΙστορία ὅπως ἔϑυσε τοῖς ϑεοῖς τὸν 

πέλοπα margo z:' μ' q, ἱστορία edd. in textu. --- 18 αὐτοῖς Γ' 2 
ιἐἼ ξ΄’ φ'΄, αὐτούς ceti. — αὐτοῦ Γ 4, αὑτοῦ (C, ἑαυτοῦ cett. — 15 

αὐτῶν τῆς 4. — 10 £x τῆς ϑύυγ. codd. preter ΓΔ ξ΄. — τὸν oin. 

5. — 17 ἐμβάλλοντες Vrat. — 18 ἐμπήξαντες ι'. — 19 οἱ £x n£Aonoc 

I' A" 2, οἱ πέλοπος Vrat. E' 2c φ', οἱ ἀπὸ πέλοπος cett. — 20 τὴν orn. εἰ. 
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Jzvar ὃ μὴ δεχόμενος Πίνδαρος ἐλέγξει μὲν προΐων, νῦν δέ 

φησιν ἡ ϑαύματα πολλά" ὅπερ τριπλῶς νόεε οὕτως" ὄντως 

ϑαῦμα ὑπάρχουσι τὰ πολλά" ὄντως πολλὰ ϑαύματά εἰσιν" ὄντως 

ϑαυματὰ καὶ ϑαυμαστά εἷσε πολλά. 

gl. 40. αὐτὸν τὸν Πέλοπα. | 5 

41. Germ. Φαέδεμον &gzvey xev ἕτεροι, ὅτε xal χαϑα- 
ρὸς λέβης ἐκεῖνος" ἕτεροι δέ, ὅτε ζῶντα αὐτὸν ἐξήνεγχεν᾽ ὅϑεν 

xal χαϑαρὸν τὸν λέβητα ὀνομάζει. 

M. Φαέδιμον ὦμον] περιττῶς χεῖται τὸ φαίδιμον" 

ἢ τὸ χεχαδμένον ἀντὶ τοῦ ἔγοντα. σύνηϑες δὲ τούτοις τὸ 10 

τοιοῦτον. 

gl. 41. * μοῖρα" — ** ἡ τὰ τῶν ἀνδρώπων ἐπιχλώϑουσα 

τύχη. — ἐστῷ δηλονότι. --- ποταπόν ; λαμπρόν. --- 42. * χεχο- 

σμημένον᾽ ---- t χεχοσμημένον ἢ ἔγοντα. 

43. Germ. Τὸ ἦ ϑαῦμα τὰ πολλὰ γράφεται xal οὕτως" 15 

7 ϑαυματὰ πολλά, ἀντὶ τοῦ ὄντως ϑαυμαστὰ χαὶ ἄξια ϑαύμα- 

τος. ὃ ἢ ϑαῦμα ἀντὲ τοῦ ὄντως ϑαῦμα xat ἔχπληξις" ἔχπληξες δὲ 
xal φόβος ἐξ ἀσυνήϑους φαντασίας. ὃ ἢ ἐχπληχτιχά τινα ὑπερ- 

βαίνοντα τὴν ὀλήϑειαν χαὶ πρὸς τὸ τερατωδέστερον νεύοντα. 

ἡ δὲ σύνταξις " φέρεται δὲ xai βροτῶν φήμη. 20 

1 Ante Πίνδαρος omisi ὃ cum I' A Vrat. e /" & g'. — ἐλέγχει s. — 

2 2DI'4.— ϑαύματα πολλὰ AU, ϑαῦμα τά 0a Vrat., ϑαῦμα và πολλά 

cett. — οὕτω Γ 4. — 8 ὄντως ante πολλὰ om. ξ΄. — 4 εἰσὶ (εἰσι) và 

πολλὰ codd. preter ΓΔ (ς΄. — 6 ἐξήνεγχεν" ἕτο' U οὐ Mommnmen nisi 

quod ἕτεροι (?) ab eo editum est. — ὅτι x. χαϑαρὸς scripsi pro ὅϑεν 

xal ἀχκάϑαρτος. — "7 ὅτε U, corr. Mommsen. — ὅϑεν ego scripsi, ὃν 

U, ὡς coni. Mommsen. — 8 τὸν A£f. scripsi pro λέβητα αὐτόν. --- 9 

In lemmate post ὦμον in a χεχαδμένον additur. — χαλεῖται s 4'. — 

10 ἤγουν τὸ s φ΄. — κεχοσμημένον αα ξ΄, in b hec leguntur: ἢ τὸ 

κεχοσμημένον τοῖτο σημαίνει τὸ χεχαδμένον ἀντὶ τοῦ χεχοσμημένον 

ἔχοντα οἷο. ---- 16 Delevi δὲ inter τὸ et 7. — Paragraphi signa in 

hoe scholio ego posui. — 18 ἐχπλητικὰ τινὰ Ὁ et Mommsen. 
Dk 
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gl. 43. * rp. 7 ϑαυματὰ πολλὰ ἀντὶ τοῦ ἄξια ϑαύματος᾽ --- 

ὄντως ἔχπληξις ὑπάργεε -- t ὄντως ἄξια ϑαύματος χατὰ πολύ. 
44. Th. ' Ἐπειδὴ ἐκ πολλῶν ἀνϑρώπων λόγων ἡ φημὴ συνέ- 

σταται, διὰ τοῦτο φάτις εἰπὼν εἶτα πρὸς τὸ ταύτης axuatyópe- 
- , . - 

5 voy τὸ μῦϑοι ἐπηγαγε. μὴ συνάψῃς δὲ τὸ ϑνατοῖς πρὸς τὸ 
* 4 er . 

τεύχει, ὡς τινες οἴονται, ἀλλὰ πρὸς τὸ ἐπιφέρουσα, οὕτως 

ἐπὶ τοῖς ϑνατοῖς φέρουσα τιμήν, ἤτοι παρ᾽ αὐτῶν τιμωμένη. τὸ 

γὰρ ἐν ἀνϑρώποις φέρειν τιμην, τιμᾶσϑαί ἐστι. 
, ^V 

gl. 44. * 5 φημη. — 406. πεποιχιλμένοι, ἐχ μεταφορᾶς 

10 τοῦ μηχανιχωτάτου Δαιδάλου. — 47. ἐξαπατῶσι τοὺς axobov- 

τας xai πρὸς πέστεν ἄγουσιν. 
48. Germ.' H χάρις, ἡ ποιητιχὴ δύναμις" τὸ αἰτεατὸν ἀντὲ τοῦ 

αἰτίου" τῇ ποιητιχῇ γὰρ δυνάμει ἐνυπά ) ἐνύδονα λέγειν" ἡ τὰ ἢ ποιητιχῇ γὰρ δυνάμει ἐνυπάρχει τὸ ἐνηδονα λέγειν" 7, τὰ 

πράγματα δὲ ὀνομάτων ἢ δε᾽ ὁρισμῶν ἀποδειχνύονταε᾽ ἐνεταῦϑα 
“- N /, - 

15 δὲ ἑρισμῷ τὴν ποιητιχὴν ἐδηλωσεν᾽ ποιητιχὴ yàp γάρις ἅπαντα 

τεύχει τὰ μείλιχα ϑνατοῖς χατὰ Πίνδαρον. τὸ δὲ ἐξαπατῶντε 

ἀντὲ τοῦ ἐξαπατῶσι. τὸ δὲ ψεύδεσε δοτιχὴ ἀντὶ εὐϑείας xat 
“- , - 3 ' - ^ 4 , , τὸ ub D 0t εὐϑεῖα ἀντὲ δοτιχῆς. τὸ 0$ ézip£poraa τεμάν, 

2 Glossa ὄντως ἄξια ϑαύματὸς ταῦτα χατὰ πολὺ esi in a. — In 

μ΄ φ' glossa εὕρηται ἔν τινι παλαιῷ (colon add. μ΄) τὸ (δὲ add. μ΄) ἔστι 

χρεῖττον &d v. 43 legitur, quze quorsum spectet, nescio; conf. etiam 

Mommsenum in Suppl. Ànn. p. 3: «Tricliniana notula εὕρηται ἔν τινε 

παλαιῷ τόδε. ἔστι κρεῖττον [Ὁ ?] in μ' ν΄ ita collocata est ut ambiguum 

si& utrum ad ϑαῦμα ταπολλὰ δὰ ad φρένας referatur». — 98—8 om. 

q'. — 8---ὅ Ἐπειδὴ — ἐπήγαγε ex ΓΔ addidi. — 5 δὲ ex DA addidi. 

— ϑνητοῖς s. — 6. 7 οὕτως — φέρουσα om. ι'". — 7 τιμὴν ΓΛ {, 

τιμάν cett. — ἥγουν ἐ΄. — 11 Ad v. 47 glossa παρασύρουσιν estin 

ὦ et cruce signata etiam in codd. mixtis. — 15 ἅπαντα Mommsen, 

ὅπ U. — 17 In voce ἐξαπατῶσι U litteram ὦ & manu secunda in 

rasura scriptam habet. — 17. 18 τὸ δὲ ψεύδεσι — ἀντὶ δοτικῆς ego 

scripsi pro his codicis U verbis, que Mommsen non mutavit: δοτιχὴν 

' ἀντὶ δοτικῆς" xal εὐθείαν (sic) ἀντὲ τῆς εὐϑείας. ᾿ 
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τοῦτο ἀξίωμα τοῦ λόγου, ἐπιδειχνύουσα τὴν ἑαυτῆς δόξαν, 

τουτέστιν ἰσχύν" ἑχάστου γὰρ δόξα y; ἰσχὺς αὐτοῦ. 

gl. 48. ἡ ποιητιχὴ χαλλεέπεια᾽ --- ἱ ἤτοι δύναμες, ποεητε- 

χῶν λόγων δηλονότι ἐπαγωγός. ---49. τὰ ἡδέα. ---- * ἀνθρώποις. 

— 50. ἔγουσα᾽ — t ἐπιτιϑεῖσα αἰτοῖς ἢ ἑαυτῇ. --- 51. ** πρᾶγμά 5 

τι. --- ἐσχέφατο. , 

ὅ2. Th. Τὸ τὸ οὐχ ἔστε χατὰ ἀντιστροφὴν πρὸς τὸ 

ἄπιστον, ὡς ληροῦσέ τινες, ἀλλ᾿ εἰπών’ xal ἄπιστον ἐμη- 
σατο πιστὸν ἔμμεναι, ἐπιφέρει τὸ, xat τοῦτο C ποιοῦσε' χαὶὲ 

ἔστιν ὅμοιον τῷ παρὰ Σοφοχλεῖ (Ài. 46) Ποίαισε τόλμαες 10 

ταῖσδε xat φρενῶν ϑράσει. εὑρήσεις δὲ xal ἕτερα πολλὰ 

τοιαῦτα. 

gl. 59. τοῦτο ὃ ποιοῦσι. 

ὅ3. Germ. “μέρας ἐπίλοιποι, ἤγουν ὁ μετὰ ταῦτα γρόνος 

xal ὁ ἐφεξῆς χαερὸς δειχνύει τὸ πράγμα; ἐλέγχει, ἀπογυμνοῖ 15 

ἐχεῖνο χαὶ φανεροῖ ὁποῖόν ἐστιν. 

gl. 53. ἤγουν ὁ μετὰ ταῦτα γρόνος δείχνυσει τὸ πρᾶγμα 

ὁποῖόν ἐστι, χαὶ ἔλεγγός ἐστιν ἀχριβής. 

τ΄ BA. Germ. Τὸ μάρτυρες σοφώτατοι ἀντὶ τοῦ" τὸ γὰρ 

συνεχῶς λεχϑὲν λέγεται xal σοφόν. | 20 

7 Lemma Τὸ πολλάχις est in edd. — Τὸ om. 2. — 8 ὡς 

οἱονταί τινες codd. et edd. preter ΓΔ. — 9 Post ἐπιφέρει in codd. 
et edd. prxter I'44z xai additur. — 10 ὅμ. τὸ παρὰ τῶ cog. z, Óp. 

παρὰ τῷ σοφ. ι΄. — 11 εὔρης Γ΄ 4. — 12 Post τοιαῖτα hec ad- 

duntur in /" e glossa Thomana sumpta: {Πείων αἰτία " ἤγουν οὐδὲ 

μία μέμψις ἐστὶ τῷ χαλὰ λέγοντι περὶ ϑεῶν ἀλλὰ xai μᾶλλον εὐσέβεια, 

quz ξ΄ post schol Thom. ad v. 61 exhibet. Eodem spectant quse g' 

in marg. inf. habet e scholl. vett. excerpta: | μεέων " ὀλίγη οὐδεμία " 

ὅμηρος 7; ὀλίγον (suprascr. οὐδόλως) οἱ γείνατο ἐοικότα παῖδα τυδεύς. ---- 

14 In initio scholii delevi 7. — ἀμέραι U etiam in textu. — ἐπίλ. ego 

addidi. — 19. 20 τὸ δὲ U. σ., ἀντὶ τοῦ yàg τὸ συνεχῶς À. À. x. σοφὸν 

U, &d que Mommsen bsc annotavit: «Aut τὸ ὃ ἀντὶ τοῦ yag. τὸ 

γὰρ συνεχῶς aut ἀντὶ τοῦ" τὸ γὰρ συνεχῶς scribendum est.» 
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gl. 54. τῆς ἀληϑείας. — t γίνονται ἔλεγχοι τοῦ Φεύδους 

xa) τῆς ἀληϑείας. — ὅδ. παντί. —* t εἰπεῖν" — * * φάναι. ---- 
96. πρέπον’ --- teixóc. ---- περὶ ϑεῶν. — 51. * ἤγουν οὐδεμέα 
μέμῴις τῷ χαλὰ λέγοντι περὶ τῶν ϑεῶν, ἀλλὰ μᾶλλον εἰσέβεια. 

ὅ.  26—957. Μ. ᾿Αλλὰ Δδωρίαν ἀπὸ φόρμιγγα] πρὸς τὴν 

ἑαυτοῦ πάλιν ψυχὴν ἀποτείνει τὸν λόγον" ἀλλὰ τὴν τοῖς dor 

ρίοις μέλεσιν ἁρμόζουσαν φόρμιγγα ἀπὸ τοῦ πασσάλου λάμ- 

βανε, ἤγουν μὴ ἀργῶς αὐτὴν ἔα χεῖσϑαι' ἀλλὰ λάμβανε xai 

χίνει πρὸς τοὺς ἐπαίνους, εἴ aot χατά τι τὸν νοῦν (30) ὑπὸ γλυ- 

10 χυτάταις ἐποίησε φροντίσιν, ἤγουν τὴν γλυχυτάτην φροντίδα, 

τῶν ἐγχωμέων δηλονότι, φροντίζειν ἐποίησε, τὸ ἐπαγωγὸν τοῦ 

ἀγῶνος vot ἐν τῇ Πίσῃ xai τῆς ἀρετῆς τοῦ ἵππου τοῦ Φερενίχου" 

ὅτε αὐτὸς ὁ Φερένιχος σύτο, ἤγουν ἐσεύετο, ἔτρεχε, πλησίον τοῦ 

᾿Αλφειοῦ ποταμοῦ, ἤγουν ἐν τῇ ̓ θλυμπίᾳ, τὸ ἑαυτοῦ σῶμα δι- 

15 δοὺς ἐν τοῖς δρόμοις οὐ δεόμενον χέντρου᾽ τῇ νέχῃ δὲ (84) zvoae, 

5 Paraphrasis Moschopulea vv. 26—57 in plerisque codicibus 

in particulas discerpta et Thomanis scholiis permixta est. In Vrat. 

si μ' ξ' 9 post ὦμον p. 71, 12 haec sequuntur: scholium Thoma- 

num ad v. 35, gloss& Thomana ad vocem εὐάνορι (v. 37), glossa 

Thomana et scholium Triclinianum ad Πέλοπος ἀποικίᾳ (v. 88), 

scholium Mosch. de voce μεγασϑενής (v. 38), scholium Thomanum 

ad v. 40, scholium Mosch. ad φαίδιμον ὦμον (v. 41) denique 

lemmate 7 ϑαῦμα τά addito paraphrasis Mosch. inde ab ὄντως 

ἔχπληξις (p. 71, 12. — In q post p. 71, 6 ἀνδρῶν sequitur schol. 

Mosch. de voce μεγασϑενής, schol. Mosch. ad φαίδιμον ὦμον, tum 

pP. 71, 6 obtuvo; — p. 72, 8. — In b ommia confusa sunt. — 

5 Lemma omm. edd. inde & Beckio. — φόρμιγγα om. ε΄. — 

7 ἀρμούζουσαν q. — tov ex a b qu" addidi. — 8 ἤγουν a ὃ ᾳ εἶ, καὶ 

ceti. — μὴ om. a; — ápoyácav q. — 9 χίνη a. — τι om. a. — 11 

φροντίζειν om. ε΄. — 12 τῷ omm. q Vrat. — πήση Vrat. --- 13 σῦτο 

4 5. — σεύετο Vrat. μ΄, δεύετο ξ΄. — 18. 14 τοῦ Aq. τοῦ mot. q. — 

14 ἐν om. a. — 15 toig πόνοις &. — ot abq, μὴ cett. — δεο- 

μένου a post corr. 
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τουτέστι νιχῆσαι ἐποίησε, τὸν ἑαυτοῖ δεσπότην, τὸν “]έρωνα, 

τὸν βασιλέα τὸν Συραχούσιον, τὸν τῇ ἱππιχῇ χαέροντα. διάδηλον 

δέ ἐστιν αὐτοῦ τὸ χλέος (87), ἤγουν τοῦ “Ἰέρωνος, παρὰ τῇ ἀπο:- 

xía τοῦ Πέλοπος τοῦ AudoD, ἤγουν ἣν ἀποιχισϑεὶς ὁ Πέλοφ τῆς 

ἑαυτοῦ πατρίδος τῆς Λυδίας ᾧχησε, τουτέστι τῇ Πελοποννήσῳ, 

τῇ χαλῶς ἐχούσῃ Évexa γενναιότητος ἀνδρῶν. οὗτωος, τοῦ Πέ- 

λοπος δηλονότε, ἔρωτα ἔσχεν ὁ Ποσειδῶν, ὁ μεγάλην ἔγων ἰσχύν, 

ὁ τὴν γῆν συνέγων᾽ ἐπεὶ γὰρ ἐπ᾿ αὐτῷ ἐστι τὸ χινεῖν αὐτὴν, ἐπὶ 

αὐτῷ δηλονότι ἐστὶ xal τὸ μὴ χινεῖν᾽ δεὸ οὐ μόνον ' Ἐνοσέχϑων, 

ἀλλὰ xai ᾿Ασφάλε:ος ὁ αὐτὸς xal Γαιήοχος. ἠράσϑη δὲ αὐτοῦ, 

àq οὗ (40) ἐξήνεγχεν αὐτὸν τοῦ ἱεροῦ διὰ τὴν ϑυσέαν λέβητος 

ἡ Κλωϑω, ἐλεφαντίνῳ ὀστῷ λαμπρὸν ἔγοντα τὸν ὦμον. ὄντως 
(43) ἔχπλῃξις τὰ πλεέω τῶν πραγμάτων, xat που χατά tt παρα- 

σύρουσιν ἔξω τοῦ ἀληϑοῦς λόγου τὰς φρένας τῶν ἀνϑρώπων xai 

λόγοι ψεύδεσι ποιχίλοις πεποιχιλμένοι" ἡ ἐπαγωγὸς δὲ δύναμις 

(48) ἐστε τῶν ποιητιχῶν δηλονότε λόγων" τῇ ποιητιχῇ γὰρ ἐφεῖ- 

ται τὰ τοιαῦτα' ἥτις ἅπαντα πρὸς τοὺς ἀνϑρώπους χατασχευ- 

áQet τὰ μείλιχα, ἤγουν τὰ ἐὐπαράδεχτα, τὰ ἡδέα, ἐπιτιϑεῖσα 

1 τὸν ante Ἱέρωνα ex αὖᾳ addidi. — 2 τὸν fac. om. 4. --- τὸν 

Zvog. omm. q et edd. βᾳσιλέα. .. .΄.. σιον est in Vrat. — 8 τὸ 

ex a b z addidi. — περὶ t ξ΄. — 4 τοῦ ante Πέλ. om. q. — τοῦ πο (sic) 

... tov Vrai. — ἣν] ἐν ξ΄, f m. alt. in marg. — 5 αὐτοῦ a 4, sed 

τῆς ἑαυτοῦ est etiam in gloss& Mosch. — πελοπονήσω ὃ ᾳ Vrat.z 

μ' ξ΄. — 6 χαλῶς om. Vrat. in spatio. — 9 ἐστιν καὶ q. — 10 '"4oqd- 

λος Heyne et Boeckh ediderunt. — ó αὐτὸς xai γαιήοχος α ὃ ᾳ (" ς΄, 

καὶ γαιήοχος ὃ αὐτὸς cett. — 12 χλωϑᾷ a. — τὸν omm. Vrat. μ' ξ' 

φ΄. — Ante ὄντως lemma 7 ϑαύματα est in ξ΄, ϑαῦμα ταπολλά in.s, 

7? ϑαῦμα τά in μ΄ (in quo « littera in μὰ in rasura scripta est) et in 
celeris preter ὦ bq codd. et edd. — Codex q' in margine etiam σύντα- 

&c annotat. — οὕτως a. — 13. 14 παρασύρρουσιν q. — 10 λόγοις z 
ξ΄. — 16 δηλονότι omm. Vrat. eu φ΄. — fj ποιητικὴ γὰρ a. — xata- 

σχευάζει a ὃ Vrat. e" & q', παρασκευάζει cett. — 18 ἤγουν omm. edd. 

usd 
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αὐτοῖς τιμήν, ἀντὲ τοῦ δύναμιν αἰδοῦς xal τιμῆς delay" ἢ ἐπιφέ- 

pouca τιμὴν ἑαυτῇ δηλονότι xai τὸ ἄπιστον ἀπὸ τῆς ἑαυτῆς 
φύσεως ἐμηχανήσατο πολλάχις πιστὸν τοῦτο εἶναι, ἀντὶ τοι. 

δοχεῖν, αἱ ἡμέραε δὲ (53) αἱ ἔμπροσϑεν γίνονται ἔλεγχοι σοφώ- 

ὅτατοι τοῦ ἀληϑοῦς xal rot φεύδους. ἔστε δὲ πρέπον τῷ ἀν- 

ϑρώπῳ εἰπεῖν περὶ τῶν ϑεῶν χαλά, τουτέστι λόγους ἀγαϑὴν 
δόξαν ἔχοντας. ἐλάττων γὰρ οὕτω μέμφις, ἀντὲ τοῦ οὐδεμία, 
ἀλλὰ xal ἔπαινος μᾶλλον. 

gl. 58. προχατάστασις. — * t Πέλοφ. ---- ἐναντίως. — 

10 99. ἑστοριχῶν, ποιητῶν. — εἴπω" éyec δὲ τὴν δύναμιν πρὸς τὸ 
ἁρπάσαι. 

60. M. πότε χάλεσε πατὴρ] ἀσαφὴς δοχεῖ ὁ λόγος 

οὐχ ἔγων, τίνα ἐχάλεσεν ὁ Ἰάνταλος" τὸ ἐπαγόμενον δὲ λόει 

τὴν αὐτοῦ ἀσάφειαν᾽ ἐπάγεται γάρ᾽ ἀμοιβαῖα ϑεοῖσι.δεῖπνα 
JA ) 9 κή d , o ^ * JU 

ι παρέχων. ἀφ᾽ οὐ δῆλον γίνεται, ὁτε τοὺς ϑεοὺς ἐχάλεσεν. 
᾿ ^ Ἃ 7 o *^ 33/7 e :" ! εἴγε ὃ ἂν σαφέστερον, εἰ οὕτως ἂν ἐλέγετο" ὁπότε χάλεσε 

πατὴρ τοὺς ϑεούς, ἀαοιβαῖα αὐτοῖς δεῖπνα παρέχων. 

T'r. ᾿Βλλειπτιχὸν δοχεῖ εἶναι πρὸς τὴν σύνταξιν τὸ ὅλον 

yeptov, xa) ληπτέον ἔξωϑεν τὸ ᾷδεται. 

430 gl. 60. t ἄδεται. ---- συνήγαγε. — ὁ Τάνταλος. --- “1. διχαι- 
4 - - . *^ 

ὀτατον᾽ ἐπειδὴ ἀντίδοσις ἣν ὧν ὑπὸ ϑεῶν ἀγαϑῶν ἔπασχεν" * ἢ 
τοῦτο Aéyet διὰ τὸ ϑεοὺς ἑστιάτορας εἶναι. 

1 αἰδοὺς α΄. — καὶ] v&'". — 7] ἡ (?) ἐ΄, om. ξ΄. — 2 τῆς ἑαυτοῦ 

aqs et idem legitur in gloss& Mosch. — 8 ἐμηχανίσατο ξ΄. — ὅ τοῦ 

ἀλ.] xol à. γ΄. — 6 ἀγαϑοὺς q ξ΄ οὐ μ' 49. — 7 ἐλάττω s. — γὰρ οὔτε 

5 μ' 9. — 19 ὁπότε χάλεσε ex aq est (b om. lemma), ὁπότ᾽ ἐχάλεσε cott. 

— 18 δὲ] ἢ ε΄. — 14 τὴν ἑαυτοῦ ι΄". — ἐπ. δὲ s. — 16 δὲ ἄν a. — 

ὁπότε χάλεσε aq, ὁπότ᾽ ἐκάλεσε cett. (etiam b, ut videtur). — 17 αὐτοῖς 

om. 5. — 18 Delevi δὲ ante δοχεῖ. — ὅλον om. ξ΄. — 19 χωρίον 

om. ε΄. — «Hsc it& capio. Post φϑέγξομαι in δε. edd. vel pun- 

etium vel colon. Itaque ad Infin. ἁρπάσαι deerat verbum, quod ita 

suppletum : ἄδεταιν Beck. — 92 τὸ τοὺς ϑεούς 3 
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69. Germ. daíc 
:-^——— — —————ÓÓÓÓEÓEEEDDUIUA—S————XS ENT 

ἔρανος ὁ ἐχ πολλῶν εἰλαπένῃ τὸ d£ γάμος δὲ ὁ &x νυμφίου 
συναϑροισϑεὶς δώρων ἑνὸς γινόμενον δεῖπνον — xal νύμφης. 

ΤῊ. ᾿Αγνοοῦντές τινες εἰς πρὸς τὸ ἔρανον λαμβάνουσιν 

ἔξωϑεν λέγοντες xal ἐν τῷ φέλαν τε τὸ τε ἀργόν. τὸ δὲ πᾶν ἐστι 5 

τοιοῦτον" ἀντία δὲ χαὶ ἐναντιως τῶν προτέρων ἱστοριχῶν, ὦ υἱὲ 

τοῦ Ταντάλου Πέλοψ, φϑέγξομαε χαὶ εἴπω, τότε ἁρπάσαι σε τὸν 

αγλαοτρέαιναν Ποσειδῶνα ἀνὰ ταῖς χρυσέαις ἕπποις δαμέντα xat 

1 Ad Germani scholium Mommsen interpretes ad Hom. Od. a 

226 conferri iubet. — δαίς scripsi pro δαῖς. — 9. 8 ὁ ἐξ ἑνὸς γινό- 

μενος ósimvog U, correxi. — 4 Ex hoc scholio excerpta esse videtur 

notula in cod. Aug. B, de qua hec Mommsen in Schol. Germ. 

p. 7.: «Accedit arguta notula Thomana: ἐς μὴ πρὸς τὸ ἔρανον λάμ- 

gave, ἀλλὰ πρὸς σύτυλον φίλαν, ἤτοι τοὺς ἐν αὐτῇ ὄντας ϑεούς. ἢ ainv- 

λον τὴν πόλιν ταντάλου. quasi non legisset ts». Sed τε in textu tuentur 

codd, Thomani omnes et ipsum scholium Thomanum a me ad fidem 

librorum Thomanorum editum, quod qui immutavit 'Triclinius senten- 

tiam à Thoma vituperatam amplexus εἰς etiam ad ἔρανον rettulit. — 

4. 5 Verba ἀγνοοῦντες τινὲς (Sic codd.) usque ad τὸ τε ἀργὸν ex Γ᾽ A 

&ddidi; eorum loco hec habent codd. mixti et edd. (cf. p. 72, 20): Εὐ- 

vouat«tov] διχαιότατον. ἐπεὶ ἀντίδοσις ἦν ὧν ὑπὸ ϑεῶν ἀγαϑῶν 

ἔπασχεν 7) volto λέγει διὰ τὸ τοὺς ϑεοὺς ἑστιάτορας εἶναι, in quibus 

δικαιώτατον οὐ ἀντίδωσις, um ante corr. ὧν ἔπασχεν ὑπὸ 9. &y. estin u, 

ἐπειδὴ habent /" & (recte), ϑεοῦ est in ε΄, ἔπαϑεν in edd. — Ceterum 

scholio crux Moschopulea et σύνταξις adscripta est in μ', rectius ua- 

γίστρου (et infra σύνταξις) in margine ad v. 6 adscriptum est in g/. 

— D xal ἐν τῷ scripsi pro xol τὸ. — 5. 6 τὸ δέ ἐστι v. Γ A, τὸ δὲ m. 

ἔχει (ἔχειν μ΄) οὕτως cett. — οὕτως: ὦ υἱὲ τοῦ Ταντάλου, Πέλοψ. 

εἶτα προχατάστασιν ἐπάγει τοῦ λόγου ἀντία δὲ καὶ ἐναντίως τῶν προ- 

τέρων ἱστοριχῶν καὶ ποιητῶν φϑέγξομαι codd. mixti et edd., nisi quod 

, ἑστοριῶν , e, , tov omm. zi' , λόγου et τῶν om. :' 

est in ξ΄, ποιητής in μ΄. — 7 xol εἴπω] τότε φϑέγξομαι v", xol εἴπω 

τότε φϑέγξομαι μ΄, καὶ εἴπω τὸ φϑέγξομαι Vrat. φ', om. z. — Hoe. 

τότε ex I'4 addidi. — ἁρπάξαι 1. --- σὲ Γ Δ. --- 8 Hec inde ab 
? , 4 &v& om. 2. ---- χρύυσεοις ξ΄. 

, προχαταστιν est in i 
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τρωϑέντα τὰς φρένας ἐν ἱμέρῳ xai τῇ σὴ ἐπιϑυμίᾳ, ὥστε μετα- 

βᾶσαε xai μετενεγχεῖν εἰς τὸ ὕπατον xai ὑπερεξοχώτατον δῶμα 

τοῦ εὐρυτέμου Διὸς" τότε ἁρπάσαι, ὅτε ἐχάλεσε xai συνήγαγεν 

ὁ σὸς πατὴρ Τάνταλος τὸν εὐνομώτατον ἔρανον, ἤτοι τὴν διχαιο- 

b τάτην συναγωγὴν τῶν. ϑεῶν xai τὴν φίλην xai προσφιλῆ αὐτῷ," 

τῷ Ταντάλῳ, Σίπυλον, ἤτοι τοὺς ἐν αὐτῇ ὄντας ϑεούς, παρέχων 

τοῖς ϑεοῖς δεῖπνα ἀμοιβαῖα χαὶ ἀντίδοτα. μὴ ξενίζου δέ, εἰ λέγεις 
ἐχάλεσε xai τὴν φίλην Σίπυλον ὥσπερ γάρ φαμεν" xé- 

χληχα τοὺς ἐμοὺς φέλους xai πᾶσαν τὴν πόλιν, ἥτοι τοὺς 

10 ἐν αὐτῇ ὄντας πολίτας, οὕτω xal τοῦτο. 

M."Epavos] τὸ εἰσφερόμενον ὑφ᾽ ἑχάστου τῶν φίλων εἰς 

χϑινὴν ἀπόλαυσιν. 

ΤΥ. Σίπυλον] oi μὲν πόλεως ὄνομα ἔφασαν, οἱ δὲ ὄρος 

περὲ τὴν Λυδίαν. : 

15 gl. 62. * τὴν συναγωγὴν τῶν ϑεῶν. — ὄρος τὸ λεγόμενον 

Κουζινᾶς, ἔνϑα ἡ Νιόβη λελάξευταιε. --- 68, ἀντέδοτα᾽ — 1 χατὰ 

ἀμοιβὴν xat ἀντίδοσιν γενόμενα. --- διδούς. ---- 64. τὸν λαμπρὰν 

τρίαιναν ἔγοντα, τὸν Ποσειδῶνα. --- θὅ. τρωϑέντα. ---- * τάς. -- 

1 ἐν omm. edd. — 1. 2 μεταβάσαι u' 9', μεταβιβᾶσαι A, μεταβι- 

βάσαι edd. — 2 εἰς Γ A, πρὸς cett. — τὸ post τὸ ὕπατον καὶ add. μ' φ' 

edd. — ἐξοχώτατον codd. et edd. preter I' (hic ὑπερεξοχώτερον ha- 

bet) 4. — 2. 8 δώμα τοῦ εὐρυτίμου Διός Γ 4 ει’ ξ΄, δῶμα τοῦ Διὸς τοῦ 

εὐρυτίμου cett. codd. et edd. — 8 τότε ἁρπάσαι ex Γ΄ Δ addidi. — 
4 Τάνταλος τοὺς ϑεοὺς δηλονότι εἰς τὸν εὐνομώτατον καὶ δικαιότα- 

τον ἔρανον καὶ εἰς τὴν φ. καὶ mo. αὐτῷ τῷ Ταντ. Σίπυλον' ἥτοι τὸ ὅρος - 

ἐν ᾧ χατῴκχει opissis ceteris omnibus usque ad finem scholii codices 

mixti et.edd. — ὅ. 6 mg. éx τᾶ τῶ ταντάλου Γ. — "7 ξενίζον Γ. — 

8 γὰρ φαμὲν I' A. — V. 11—14 Vrat. εἰ u' &' φ' post verba τὴν αὐτήν vi 

to) Ποσειδῶνος (p.78, 9) exhibent (in z hac lacuna hausta sunt) — 

11 Voci"Egavog erux Moschopulea prefixa est in μ' φ' et ed. Boeckh. 

E libris Moschopuleis q hoc scholium eodem quo ceteri codices loco, 

ὦ inter glossas exhibet. — ἐφ᾽ ἑχάστου est in ξ΄. — 19 | Σίπυλον 

est in u' gf. | 
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τῇ σὴ ἐπιϑυμίᾳ. — 66. ἤγουν ἐν τῷ γρυσοῦς ἵππους ἔγοντι 

αὐτοῦ ἅρματι. — 67. ὑπέρτατον. --- τοῦ μεγίστως τιμωμένου 
παρὰ πάντων" — * yo. ἐριτέμου. --- 68. πρός. — μετενέγχα!. 

— 69. ὅπου. — * ao) — [ὑστέρῳ᾽ πρότερος γὰρ Γανυμήδης 
Πέλοπος. τὸ δὲ ἔνϑα xaÜ' ὑπέρβατον πρὸς τὸ ἦλϑεν. — 9 

710. ὃν ἀετὸς ὁ Ζεὺς γεγονὼς ἐχ Φρυγίας ἥρπασεν. 

71. Germ. Ζηνὶ τωὄτ᾽ ἐπὶ γρέος ἐπὶ τοιοῦτο, ἤγουν 

ἐπὲ τοιαύτην γρεέαν, οἷον διὰ τὴν αὐτὴν χρείαν xal ἐπιϑυμίαν. 
τὸ δὲ ὃ ἀνεχφώνητον μετὰ τοῦ ὦ μεγάλου. 

gl. 71. ἐπὶ τὸ αὐτὸ χρέος" ἐπὶ συνουσίαν γὰρ xal αὐτὸς ὑπὸ 10 

τοῦ Διὸς ἡρπάγη τρωϑέντος τῷ αὐτοῦ ἔρωτι. --- 19. * 1 ἀφανῆς. 

— * t ὁπῆρχες. --- 73. * τῇ Εὐρυανάσσῃ᾽ — * τῇ Εὐρυανάσσῃ 

τοὔνομια. ---- χατὰ πολύ. ---- 75. ἐφιϑύρισε. ---- χρυφέως" — t xpu- 

φίως" Δωριχῶς περισπᾶται. — 76. * * τῶν φϑονούντων τὰ τοῦ 

πλησίου χαλά. — 77. * * xai. — 18 * t βράζουσαν. --- σφοδρό- 15 

τητα. — 19. χατέχοφαν ot ϑεοί, 

80. Germ. Δεύτατά re xai ὑστέρως" ἢ τὰ ἔσγατα xai τὰ 

τελευταῖα μέρῃ τῶν χρεῶν, γεῖρας δηλονότι, πόδας xal xegaAgv 

7 τὰ βεβρεγμένα xai τὰ βεβαμμένα τῷ αἵματι, ἀπὸ τοῦ δεύω 

τὸ βρέγω. 20 

M. 'Augt δεύτατα) ἀπὸ τῆς πρὸ προϑέσεως γίνεται 

συγχρετιχὸν μὲν πρότερον, ὑπερϑετιχὸν δὲ πρῶτον. λέγεται 

γὰρ τὸ μὲν πρότερον, ὅταν ἕν μόνον ἐπάγηται ἢ πολλὰ ἐν μιᾷ 

7 Ζηνί" καὶ τὸ, tovt U et Mommsen. — 9 δὲ scripsi pro γάρ. 

— 18 In a et codd. mixtis ad ἔννεπε glossa ἀντὶ vo? εἶπε legitur. — 

14 Glossa δωριχῶς περισπᾶται etiam in a extat. — 17 Ante δεύτατα 

té (sic U) delevi 7. — 21 In q huie scholio (quod etiam in Syll 

legitur), scholium ad v. 89 (ἐμοὶ δ᾽ ἄπορα --- βλασφημοῦντες εἰς τοὺς 

ϑεούς) premittitur. — ἀμφὶ 4. ab, σύνταξις 2, ἤγουν εἰς μιχρώτατα 

Vrav, ἀμφιδεύτατα ceti. — 22. 28 ὑπερϑετικὸν --- πρότερον om. 4. 

— 28 ἐπάγεται a. 
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, *$ 3 € 8 * , μή “ ' » τάξει ἡ ἐν ἑνὲ γρόνῳ. οἷον πρότερος 00e τοῦδε xai πρότερος ὁ 
^ [4 w Ἅ ^ 7 bil * 7 € - 4 € Ι 

δεῖνα ἡμῶν ἢ τῷ γρόνῳ ἢ τῇ τάξει, ἡμῶν. δηλονότι ἐν ἑνὶ γρόνῳ 
Ἢ “« , N ^ o A ^" 3 / 

ἢ μιᾷ τάξει ὄντων. τὸ δὲ πρῶτον, ὅταν πολλὰ ἢ ἐπαγόμενα, 
x » “ Ἃ ^ e M 
ἄλλο ἄλλου πρότερον ἐφεξῆς ἢ χρεῖττον. ἀχολουϑεῖ Or πρὸς μὲν 

"i “ 

τὸ πρότερον τὸ δεύτερον μόνον, ἢ πληϑυντιχῶς τὰ δεύτερα, 

χατὰ τὸν εἰρημένον λόγον᾽ πρὸς δὲ τὸ πρῶτον δεύτερον, τρέτον 

xol ἑξῆς. ἀπὸ δὲ τῆς ὑπὸ προϑέσεως γένεται συγχριτιχὸν μὲν 
e € v0 * 3 1 3 bd 
ὕστερον, ὑπερϑετιχὸν δὲ ὕστατον, wv τὸ μὲν ἀπαντᾷ πρὸς τὸ 

eo - o — 

πρότερον, τὸ δὲ ὕστατον πρὸς τὸ πρῶτον, οταν ἐπὶ ypóvou ταῦτα 

10 λαμϑάνηται. ἐπὶ γὰρ τάξεως τὸ ἔσχατον ἀπαντᾷ xai τὸ δεύτε- 

pov, ὃ xat ἐπὶ γρόνου λαιβάνεταε xai ἐπὶ τάξεως. ἔστε δὲ δύο 
. - . 0 

ἐξ ἀνάγχης ὑπερϑετιχὰ ypovtxá, τὸ πρῶτον xal τὸ ὕστατον, τὸ 
LN : LEE Y - " bd 3 9$ 8 w / Y , € , / 

μὲν ἐπὶ τῆς ἀργῆς, τὸ δὲ ἐπὶ τοῦ τέλους, xat δύο ὁμοέως τάξεως, 
w bi A! » w «. ’ , ! L4 

τὸ πρῶτον xa) τὸ ἔσχατον. τῶν δὲ μέσων τούτων μόνον τὸ δεύ- 
“ * , * i - L4 

1 τερον συγχριτιχῶς ἐξ ἀνάγχης προφέρεται. ἐπὶ δὲ τῶν ἄλλων 
e , i 3 X 

ἁπάντων οὐδεμίαν ἔγει ycipav οὗτε τὸ συγχριτιχὸν οὔτε τὸ ὑπερ- 

ϑετιχόν. ὁ δὲ Πίδαρος xat ὑπερϑετιχὸν anó tou δευτέρου σγη- 

patte, τὸ δεύτατον᾽ ϑέλεει δὴ τοῦτο σημαίνειν ταὐτὸν τῷ 
o 3 ^ - 

ὕστατον. ὁ δὲ ἐπὶ σμιχρότητος τοῦτο τίδϑῃησι. διεδάσαντο γάρ, 
Χ - . * A 

40 φησίν, ἀμφὲ δεύτατα, ἤγουν εἰς μιχρότατα. τὸ δὲ τρίτατος παρᾶ 

2 δηλ. 2 ἐν u'. — 9. 8 ἐν μ. τ. ἢ ἐν ἑνὶ yo. Syll. — 4 ἄλλο ἄλλου 

(^ οὐ Syll, ἄλλο ἄλλον b, ἄλλο ἄλλα ξ', ἄλλο omm. aq, ἄλλου ἄλλο 

cett. — δὴ pro δὲ ex αι Syll. est. — 6 χατὰ om. 4. --- 7 χαὶ 

τὰ ἑξῆς 2. — 9 ταῦτα om. a. — 10 λαμβάνεται a. — 10. 11 τὸ ἔσχατον 

— τάξεως om. z. — 11 δὲ om. e. — 12 ἐξανάγχης aq. — 18 τοῦ 

ex a b z(/" addidi. — 14 τὸ δὲ μέσον (μέσον etiam. Syll) τούτων ξ', τὸ 

δὲ μέσων τούτων b. — 14. 16 τὸ δεύτερον om. ξ΄. — 1D ἐξανάγχης 

ag ξ΄. — ἐξαν. συγκριτ. ξ΄. — 16 οὐδὲ μίαν ᾳ μ' φ΄. — 18 δὴ pro δὲ 

ex ὧᾳκ ε΄ μ' est. — ταἰτὸν] ταῦτο a, τὸ αὐτὸ b, ταυτὸ (" ξ΄. --- 18. 19 

τὸ ὕστατον z ξ΄. — 19 μικρότητος α. — 19. 20 γάρ φησιν (' φ΄. — 

20 ἀμφιδεύτατα  bq Vrat. ἐ' μ' φ'΄ οἱ edd. ante Heynium, qui ex 

Beckii sententia («necessario scribendum: φησίν, ἀμφὶ δεύταταν) 

correxit. — εἰς om. 4. — σμικρότατα μ΄. 
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- , « hi g JJ $5343. t€ , 
ποιηταῖς οὐχ ὑπερϑετιχῶς οὕτω σχηματίζεται, ἀλλ᾽ ὡς τὸ ὀγδό- 

5 b - 4 "LN , 55 , , nd 

ατος παρ᾽ αὐτοῖς xal ἑβδόματος" ἃ xav. ἀχολουϑίέαν λέγεται τοὶ 

τέταρτος xal δέχατος xat πεντεχαιδέχατος xal τῶν ὁμοέων. 

gl. 80. τὰ περιβεβρεγμένα τῷ ἐντὸς roD λέβητος ὕδατι 
* . ζέοντι, ἐν ᾧ ἥψοντο. — 81. διεμέρισαν πρὸς ἀλλήλους: — 

* * σοῦ. 
58—81. M. Υἱὲ Ταντάλου ὦ Πέλος!, υἱὲ τοὺ Tavcá- 

λου, τὰ περὲ σοῦ δὲ ἐγὼ ἐναντίως τῶν προτέρων ἐρῶ ποιητῶν, 

ὁπότε (60) ἐχάλεσεν ὁ σὸς πατὴρ τοὺ: ϑεοὺς εἰς τὴν προσφελῇ 
2 d y 3 , 3 2 , x 

αὑτοῖς Σίπυλον, δὲ αὐτὸν xat τὸν εὐσεβϑέστατον ἔρανον, ἤγουν 

τὴν ἀμοιβαίαν δεξίωσιν, λέγω δεῖπνα διδοὺς αὐτοῖς ἀμοιβὴν 
ἔγοντα τῶν δείπνων, ὧν αὐτοὶ ἔδωχαν αὐτῷ" τότε (65) λέγω 
ἁρπάσαε σε τὸν Ποσειδῶνα, τὸν τῇ λαμπρᾷ τριαίνῃ χρώμενον, 

μαλαχϑέντα τὸν λογισμὸν ὑπὸ ἔρωτος, ἐπὲ ἵππων χρυσῶν, avit 

ὅ 

10 

ῦ ἐν ἃ χρυσῷ, ὦ 3:34 ὃς τὸ ἔξοχον oixzua 15 TOU EV Gpuatt χγρυσῳ, ὡστε μεταϑιϑάσαι πρὸς τὸ ἔξογον οἰχημα 

τοῦ Διὸς τοῦ πάνυ τιμίου" ὑστέρῳ χρόνῳ ἔνϑα ἀπῆλϑεν (10) 

1 ἀλλ᾽ om. &'. — ἄλλως τ᾽ ὁγδ. z. — 2. 8 ἃ --- δέκ. om. 2. — 

2 χατ᾽ ἀχολ. aq, χατὰ ἀχολ. cett. (etiam Syll). — 8 πενταχαιδέκατος 

γτϑί., πενταχαικαιδέκατος φ'. — 7 Paraphrasis Moschopulea versuum 

58—81 in codd. ante scholium ad ἀμφὶ δεύτατα positum est. Preterea 

in Vrat. εἶ μ' & q' duo illa scholia ad ἔρανος οὐ Σίπυλον (v. 61) medio 

scholio post τὴν αὐτὴν τῇ τοῦ Ποσειδῶνος (v. 78, 2) inserta leguntur. 

— σύνταξις lemmati premissum est in u' φ΄. — τοῦ ex aq Vrat. & φ' 

addidi. — 9 τοὺς ϑεούς om. q. — 10 αὐτοῖς ab q Vrat. "uw 5 φ' 

pro αὐτῷ. — σύπυλον a. — τὸν προσφιλέστατον Vrai. u & q'. — 

11 ἁμοιβαῖαν q. — τὰ δεῖπνα Vrai. u q'. — 12 ἔδωχαν abq pro 

δεδώκασιν. — 18 ἁρπᾶσαι q. — τὸν Ποσειδῶνα om. q. — 14 τῶν 

λογισμὸν μ΄. — ὑπὸ τοῦ ἔρωτος q. — 15 ἐν ex ab Vrat. iw & φ' 

addidi. — μεταβιβᾶσαι u'. — 16 τοῦ ante Διὸς om. ξ΄. — διὸς τὸ 

πάνυ μ΄. — Δευτέρῳ χρόνῳ edd. inde ἃ Beckio, in quibus hee verba 

sicut ὑστέρῳ χρόνῳ in edd. antt. lemmatis vice funguntur. — 729ev 

Vrat. ἐ' μ' E. 
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ἀντὶ τοῦ ἀπηνέγϑη xal ὁ Γανυμήδης, πρότερον δηλονότι, ἐπὶ 

χρείαν τοὺ Διὸς τὴν αὐτὴν τῇ τοῦ Ποσειδῶνος. ἐπεὶ δὲ ἀφανὴς 
ὑπῆρχες οὐδὲ πρὸς: τὴν μητέρα τὴν σὴν ἤγαγόν σε οἱ πεμιφϑέν- 

τες ὑπ᾿ αὐτῆς ἄνδρες ἐπὶ σὴν ζήτησιν, πολλὰ μαιόμενοι, ἤγουν 

ὅ ζητοῦντες, εἶπέ τις (75) αὐτέχα ἀπὸ. τῶν φϑονερῶν γειτόνων 

χρυφίως, Ort τε ἐπὶ τὴν ἀχμὴν τοῦ ὅδατος τὴν. ζέουσαν ὑπὸ 

πυρός, μαχαέρᾳ ταμόντες σε χατὰ μέλῃ οὗ περὶ τὸν Τάνταλον 

ἐμβεβλήχασι xal ἐν τῇ τραπέζῃ oi ϑεοὲ διεμερίσαντο εἰς μιχρό- 

τατα xai ἔφαγον. ἀπὸ τῶν χρεῶν τῶν σῶν. 

10 gl. 82. ἀμήχανον, ἀβούλητον. ---- " φάγον. ---- 83. ** τῶν 

ϑεῶν. — 84. τοῦ τοιαῦτα λέγειν. — ** οὐδεμία ὠφέλεια, ἀλλὰ 

μᾶλλον βλάβῃ. --- ἔλαχεν, ἐχληρώσατο. 
.85. Th. Καχηγόρος ἀντὶ τοῦ χαχηγόρους ἐχβολῇ τοῦ v 

Δωριχῶς ὡς τὸ ἐπιτηδές (Hom. Il. A 141). 

16 Tr. Kaxnyópos] δΔωριχὴ ἡ ἀνάγνωσις * ἀεὶ yàp ἡ αἰτια- 

τιχῃ παρ᾽ αὐτοῖς διὰ τοῦ ὦ μεγάλου ἐχφέρεται" τὼς λύχως γὰρ 

ὁ Θεόχριτος λέγε: (IV. 11). οὐ γρὴ τοίνυν μιχρὸν γράφειν τὸ 

ρος, ὥς τισιν ἔδοξε" μαχρὰ γὰρ ἡ τοιαύτῃ συλλαβὴ ὀφείλεε 

εἶναι. 

1 γαννυμ. q. —2 τὴν pro τῇ est in /'. — Ante vocem ἐπεὶ lemma 

ὡς δ᾽ ἄφαντος ἔπελες est in codd. et edd. exceptis «ab qs ξ΄, σύνταξις 

precedit in g4' φ΄. — 8 τὴν σὴν om. ξ΄. — 4 ὑπ᾽ om. μ΄. — σὴν 

om. Vrat. — ὅ ὑπερζητοῦντες μ΄. — 6 τε om. Vrat. — 6. 7 ὑπὸ πυρὸς 

ex a b qz est pro ὑπὲρ τοῦ πυρός, — eadem varietas lectionis est in 

glossis. — 7 σὲ om. ε΄. — 8 t. δὲ oí 9. μερίσαντο z. — 9 τῶν ante 

σῶν om.,". — 18 Scholium Thomanum ad v. 85 ex Γ' (qui inter 

glossas exhibet χατηγόρος ἤγουν χατηγόρους etc.) οὐ 4“ edidi. — 15 

Scholia Triecliniana de voce χαχηγόρως tantum in Vrat.4/'u & φ' et 

in edd. servata sunt; — priori scholio crux prefixa estin /" u φ'. -- 

κακηγόρος (corr. miniator) μ΄. — 17 λέγει (γράφει est in ξ΄) omm. 

edd. — Apud Theocritum 1V 11 τὼς λύχος legitur. — 18 ρῶς u 9 

et edd, ante Beckium. — 7| οἱ φ΄. --- 18. 19 ὀφείλει εἶναι συλλαβή ε΄. 
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Tr. Καχηγόρω c ] τοῦτο λέγει ὅτε ὁ xaxyyopav οὐδὲν 

ἄλλο χερδαένει πλὴν τοῦ χαχὸς εἶναι. 

gl. 85. * συχνη᾽ ἤγουν ὁ χατηγορῶν οὐδὲν ἄλλο χερδαίνει 
** x , T yj. ἥτοε τοὺς χατηγοροὺν πλὴν τὸ χαχὸς elvat. — ** συχνῶς. --- 

τας εἰς τοὺς ϑεούς. — 86. oi ἐπειτηρηταὶ ϑεοί. 5 

87. Th. Τὸ οὗτος ἢ πρὸς τὸ Τάνταλος νόει ἢ πρὸς τὸ 

τεμηϑέντα παρὰ ϑεὼν οὕτως" εἰ δέ τινα τῶν ἀνϑρωπων οἱ ϑεοὶ᾿ 

ἐτέμησαν, οὐχ ἄλλος ἦν ὁ τιμηϑεὶς ἢ ὁ Τάνταλος οὗτος. 7) οὕτως" 

εἰ δέ τινα τῶν ἀνθρώπων οἱ Deo? ἐτέμησαν, ὁ Τάνταλος ἦν 
* ν 4 ὃ . 10 οὗτος, ἤτοι ὁ τιμηϑείς. 

1 Hoc scholium in μ΄ ἃ miniatore additum est. --- ἀχηγόρως 

Vrai. --- χατηγορῶν Vrat. u'& φ' (non ;") cum glossa Thomana. 

— 2 χερδαίνει ἐ ξ΄ cum glossa Thomana, χερδίζει cett, --- πλ. 

t0!" cum gloss& Thomana, — 6 πρὸς τὸν μ΄. — τάνταλον Vrai. 

4C au! q'. — 7 τιμηϑέντα ex Γ A Vrat. /' &' est pro τιμηϑέντι, sed 

foriasse τιμηϑῆναι scribendum est. Confer etiam Beckium: «Vulgo 

3 πρὸς τὸ Τάνταλον. Debebat aut τὸν Τάνταλον esse apt ita αἱ 

emendavi [ἢ πρὸς τὸ Τάνταλος]. Sed omnino locus ἃ Grammatico 

vel primo editore negligentius scriptus; nam nec τικηϑέντι esse de- 

buit.» — 8 7 οὕτως de meo addidi. — 9. 10 εἰ — τιμηϑείς omm. 

I'et edd., εἰ --- οὗτος omm. cett. codd. prster 74. — 9 vov ego 

addidi. — 10 ἤγουν /". — In codd. mixtis et edd. in ᾿ calce 

scholii glossa Thomans& ad v. 87 hoc modo in textum recepta esí: 

ἀλλὰ γὰρ καταπέψαι (χαταπέμψαι u' ξ΄ ) ἥγουν κατασχεῖν' oi γὰρ πέτ- 

τοντες (πέπτοντες edd. inde ab Oxx.) τὴν τροφὴν xai οὐχ ἐμοῦν- 

τες (ἐμῶντες Vrat., ἐμόντες edd. ante Oxx.) χατέχουσι ταύτην ἐντός. 

ὄλβον (ὄλβος |) δὲ λέγει τὴν παρὰ (περὶ ξ΄) τῶν ϑεῶν (τὴν δεδ. m. 

t. ϑεῶν () δεδομένην (sic /' pro διδομένην) αὐτῷ (αὐτῷ op. ξ' ) 

τιμὴν. — In b libri margine hsc adscripsit glossator: ἀπὸ μεταφο- 

ρᾶς τῶν σιτίων τῶν ἐν τῷ στομάχῳ, ἃ πεφϑέντα xol χωνευϑέντα μὲν 

ὠφελοῦσι τσὺς φαγόντας, ἀχώνευτα δὲ μείναντα βλάβην κατεργάζον- 

ται τῷ στομάχῳ. συμβαίνει δὲ τοῦτο fx τῆς γαστριμαργίας καὶ πο- 

λυφαγίας. 
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Germ. Καταπέφψαε ἀντὲ τοῦ παραχατασγεῖν, χαταγωνεῦσαι. 

τῇ γὰρ πέφει δύο τινὰ παρέπεται, ἡ χρόψις xa) ἡ χατάσχεσις. 
, . ΣΧ * , , 1 ' , . μέγαν δὲ ὄλβον τὴν εὐδαιμονίαν xai τὴν cturv. 

t 4 P 

gl. 87. ** ὁ Τάνταλος ἦν οὗτος ὁ τιμηϑείς. — χατασγ εἶν᾽ 
* - 

* oi γὰρ πέττοντες τὴν τροφὴν xal οὐχ ἐνοῦντες χατέχουσι 

ταύτην ἐντός." — 88. ὄλβον δὲ λέγει τὴν παρὰ τῶν ϑεῶν δεδο- 
^ , 

᾿ μένην αὐτῷ ctv. 

89. Germ. “ὥσπερ ὁ χόρῳ ἐσϑίων δέεται ὑγιοὺς στομά- 
eo L Ν 

you, οὕτω xai ὁ χόρῳ τὴν εὐδαιμονέαν λαβὼν δέεται νοὸς 

ἀνδρείου. 

gl. 89. πλησμονῇ τῆς τιμῆς. 

90. M. " Acav ὑπέροπλον 7) ὑπέρυπλός ἔστιν ἰσγὺς ἢ vc- 
V , 90 » E e , , * ^ A o 

χώσα τὰ 0zÀa, ἤγουν πρὸς ἣν οὐ δύναται ἀντισχεῖν τὰ Ora. 

ἐνταῦϑα δὲ ὑπέροπλον λέγει βλάβην μεταφοριχῶς τὴν ὑπερ- 

βολιχὴν xai ἀμηγανον. 

gl. 90. βλάβην. --- μεγάλην. 

91. ΤΆ. ᾿Επειδὴ ὁ λέϑος ἦν ἡ ἄτη, διὰ τοῦτο τὰν εἰπὼν 
. Η Ν , 
ἐπηγαγε τὸ λέϑος. ἄλλοι ἂὲ ἄλλως περὲ τῆς Ταντάλου χολάσεως 

φασιν. οἱ μὲν γὰρ ἐπιχεῖσϑαει αὐτῷ τὸ Σίπυλον" Ζεὺς γὰρ ἀπο- 

στείλας ᾿ομὴν πρὸς αὐτόν, ἵνα τὸν χύνα λάβῃ, ὃν Πανδάρεως 

ὁ Μιλήσιος q)Aaxa χαταστάντα τοῦ ἱεροῦ τῆς Κρήτης παρὰ ἤσίος 9 , pou τὴ! δρητὴς παρ 

1 7 χαταπέψαι (χαταπέμψαι ante corr.) etc. Ὁ, quod mutavi. — 

12 ἅταν E'. — 18 Verba ἤγουν — ὅπλα omm. edd. — πρὸ (sic) q. — 

δύνανται b E. — 14 βλάβην] μάχην q. — 17. 18 ᾿Επειδὴ — τὸ λίϑος, 

quse verba codd. mixti inter glossas exhibent, ex I'41 addidi. — 17 

διατοῦτο Γ Δ. --- 18 τὸ λίϑον Δ. — Ante ἄλλοι edd. in textu, Vrat. in 

marg. ἱστορία, φ' in textu, ε΄ u' in marg. ἱστορία περὶ τῆς τοῦ tav- 

τάλου κολάσεως exhibent. — óé ex ΓΛ addidi. — Post τῆς delevi 

τοῦ cum DP. — 19 οἱ μὲν γὰρ ὑποκχεῖσϑαι αὐτόν φασι Σιπύλῳ 

τῷ Μυδίας ὅρει Bockhii editio, fort. ex scholio vet. --- λέγου- 

aG(v) post Σίπυλον add. Vrat. ε΄ μ' & φ΄. — 20 ἑρμὴν ξ΄. — πανδά- 

quoc Γ. — 91 καταστάντος Γ᾽, χαταστήσαντα 4. — περὶ u φ'. 
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Διὸς χεχλοφὼς ἤγαγεν αὐτῷ ἕνα φυλάσσῃ " ἐλϑόντος οὖν “Ἑρμοῦ 

πρὸς αὐτὸν xal μὴ λαβόντος τὸν xóvà* ἔφασχε γὰρ μὴ Évew: 

ὀργισϑεὶς ὁ Ζεὺς ἐπεϑηχεν αὐτῷ τὸ Σίπυλον. οἱ δὲ λέγουσι, 

διὰ τὸ ἐξειπεῖν αὐτὸν τὰ τῶν ϑεῶν μυστήρια τοῖς ἀνθρώποις 

ἐν ἄδου χολάζεσϑαι, μέσον ἑστῶτα λίωνης uéypr coc πωγωνος" 5 

ἧς ὁπότε πιεῖν ἤϑελε, τὸ ὕδωρ ἐξίστατο. μαρτυρεῖ δὲ χαὶ “θμη- 

ρος λέγων (Od. λ 582y 

“βσταῶτ᾽ ἐν λέμνῃ" ἡ δὲ προσέπλαζε γενείῳ" 

Στάτο δὲ διῴφάων, πιεῖν δ᾽ οὐχ εἶχεν ἑλέσϑαι. 

ἑστὼς δὲ ἐν τῇ λέμνῃ χαὶ λέϑον ὑπὲρ χεφαλῆς εἶχεν αἰωρούμε- 10 - 

γον. ἢύριπίδης δὲ λέγει (Orest. 2) μέσον ἀέρος αὐτὸν τὸν Táv- 

ταλον ἀοράτως χρέμασϑαε xal λέϑον ὑπὲρ τῆς αὐτοῦ χεφαλῆς 

αἰωρεῖσϑαι. ἀσφαλέστερος δὲ πάντων “Ὅμηρος. xal μαρτυρεῖ ἡ 

παροιμέα " Ταντάλου δίψα. δέον δὲ εἰπεῖν τοῦτο, λέγω δὴ τὸ 
τὸν ὑπὲρ χεφαλῆς λέϑον πειρᾶσϑα: φυγεῖν xoi μὴ δύνασϑαι" ó15 

δὲ τοῦτον εἶπε, πρὸς τὸ (iov. τὸ δὲ ἐμπεδόμογϑον ἢ πρὸς 

τὸ βέον συναπτέον ἢ πρὸς τὸ πόνον. φασὶ δὲ ἕτεροι τὸ μετὰ 

1 αὐτὸν ἱνα ξ΄. — 8 προσέϑηχεν ξ΄. — 4 αὐτὸν om. Γ. — 

τῶν ϑεῶν DAV' 8, ϑεῖα cott. — D ἐστῶτα Vrat. ξ΄. — τοῖ om. 

I. — 6 ποιεῖν A8.-— 8 ἑσταῶτ᾽ DI'Au φ΄, ἐσταῶτ᾽ Vrat, £otaóta 

4', ἐστῶτ᾽ 6, ἐσταότ᾽ cett. — ἐς Vrat. — 768 Vrat. u' edd. ante Oxx., 

εἰ δὲ q/. — προσέπλαξε Δ, προσέπλασε &', προσεπέλασε edd. ante 

Oxx. — 9 στάτο Π' Δ, στᾶτο εἰ ξ΄ q', στεῦτο celi. --- ποιεῖν 4, 

πιεῖν I' Vrat. u' ξ' φ' et edd. ante Beckium, πιέειν cett, — 10 ἐστὼς ξ΄. 

— 11 εὐρυπί (sic in fine versus) /", εὐρυπίδης φ΄. — 192 χρεμᾶσϑαι 
μ΄. — λίϑον εἰς τὴν αὐτοῦ χεφαλήν D; — ἑαυτοῦ pro αὐτοῦ 4 Vrat. 

“ u & φ΄. — 18 ἀσφαλέστερον /". — x&l uagt. xol ἡ μ' φ'. --- ἡ om. 

(UU. — 14 εἰπεῖν' ἔχει δὲ τοῦτο βίον ἀπάλαμον (ἀπάλαμνον post corr. 

M), λέγω δή codd. et edd. preter Γ' Δ. --- λέγει Δ. --- 14. 15 τὸ 

τὸν ὑπὲρ I' At" ξ', τὸ ὑπὲρ τὸν μ' q', τὸν omm. cett. — 16 πρὸς τὸ βίον 

A £&, πρὸς τὸν βίον cett. --- ἐμπεδομόχϑον Λ. — 17 τὸν βίον μ' φ'. 

- τὸν πόνον μ'. --- Ante φασὶ δὲ codd. mixti etedd. Μετὰ τρι ὦ νἹ] 

Scholia Pindar. ed. A 6 
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τριῶν, ἀντὶ τοῦ μετὰ ᾿Ιξίονος, Σισύφου xal Τιτυοῦ. xa) obrot 

γὰρ ἐν ἄδου χολάζονται, ᾿Ιξίων μὲν ἐν τροχῷ περιφερόμενος 
διὰ τὸ ἐρασϑῆναι τῆς “ρας xal πρὸς νεφέλην παρειχασϑείσγ, 

προσδραμεῖν xal μιγῆναι, ὅϑεν xat ᾿Ιπποχένταυρος γέγονε" Σέ- 

συφος δὲ πέτρον μέγιστον εἰς ἀνάντῃ τόπον βέᾳ χομέζων xal 

ὁπότε εἰς ἄχρον ἔλϑῃ τοῦ τόπου, ἀπολισϑαίνοντα τὸν λέϑον 

αὖϑις ἀνάγων, xat τοῦτο πάσχων διὰ τὴν ἀπάτην, ἣν ἠπάτῃσε 

Πλούτωνα" ὁπότε γὰρ τέϑνηχε, παρήγγειλε τῇ γυναιχὶ μὴ ϑά- 

dat αὐτόν" τῆς δὲ οὕτω πεποιηχυέας χατελϑὼν αὐτὸς χατηγόρεε 
πρὸς Πλούτωνα ὡς ἀμελῃησάσης αὐτοῦ xat αὐτὸν αἰτήσας ἀνελ- 
ϑεῖν xal χολάσαι αὐτὴν, ἐπεὲ ἀνῆλϑε, μὴ βουλόμενος αὖϑις 

εἰς ἄδου παραγενέσϑαι, ὑφ᾽ ' Ἑρμοῦ χαταχϑεὶς ἄχων οὕτω xexó- 
λασται" Ἰϊτυοῦ δὲ ὡς xarà ϑεῶν μανέντος ὄφεις τὰ σπλάγχνα 

αὐτοῦ ὑπτίου χειμένου χατεσϑέουσιν ἀναχαινιξόμενα ἀεὶ χατὰ 

τὸ Προμηϑέως ἡπαρ. 

τοῦ (τοῦ om. ι) πεινῆν, διψῆν (τοῦ διψῆν au E), ἕστάναιε. 

(ἑστᾶναι μ΄, τοῦ ἐστάναι ξ', τοῦ ἑστάναι q') inserunt; preterea ἑστο- 

ρία περὶ ἰξίονος (ἰξίωνος & ), σισύφου xal τιτυοῦ premittunt 9' in 

textu, μ΄ ξ΄ in margine. — φασὶ δὲ χαὶ ἑτέρως codd. et edd. exceptis 

I4 Vrat. / £y et s, qui tamen xel habere videtur. 

1 ἀντὶ to? e codd. est pro ἤγουν. — μετὰ τοῦ ἰξίωνος I. — καὶ 

ante Τιτυοῦ om. /". — 8 παροιχασϑείση Vrat. παρεικαϑίση ξ΄, nag- 

ειἰχασϑεῖσαν edd. — 4 ὃ ante '"Luxox. delevi cum I'A/". — ὑπο- 
οι 

χένταυρος Γ΄ — ὅ ἀνάντυ 4. — 6 ἔλϑη DA £8, ἔλϑη u, ἔλϑοι cett. 

codd. et edd. — 8 τὸν Πλούτωνα codd. mixti et edd. — γὰρ 9v2- 

σχειν ἔμελλε (ἔμελλεν u' q' ) παρ. codd. mixti et edd. — ϑᾶψαι ξ΄. — 

9 δὲ μὴ οὕτω uq. — 10 "χαὶ ex codd. addidi. — αἰτῆσαι A (3) 

μ΄ φ' et edd., sed conf. Beckium: «Pro αἰτῆσαι debebat esse ἤτησε 

vel ἥτει, sed variata est Grammatici oratio.» — 11 χολᾶσαι μ΄. — 

Post ἐπεὶ in φ΄ δὲ, in edd. δ᾽ additum est. — χαὶ μὴ βουλ. A4. — 

19 χατασχεϑεὶς ξ΄. — 19. 18 χεκόλασϑαι A. — 18 τιτυοῦ οὐδὲ ὡς 

I. — 14 αὐτοῦ ex Γ΄ Δ accessit. 
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gl. 91. ** βλάβην. — ἤγουν ὁ Ζεύς. — ὑπεράνω. ---- 

92. * μέγαν. — 93. λέϑον. — * t προϑυμούμενος ὁ Ἰάνταλος. 
2 » Ν᾽, -- ἀποῤῥέφψαι. 

89—94. Μ. ᾿Εμοὶὲ δ᾽ ἄπορα ἀντὶ τοῦ ἄπορον, τουτέστιν 

ὑπ᾽ οὐδενὸς λογισμοῦ ἐνδεδομένον, εἰπεῖν τινα ἀπὸ τῶν ϑεῶν 5 
y ^ - 

μάργον τὴν γαστέρα, ἤγουν μαινόμενον, τουτέστιν ἀχρατῇ τῆς 

γαστρός. ἀφίσταμαε (84) τούτου τοῦ σχοποῦ. βλάβη ἐχλῃρώ- 

σατο χατὰ πολὺ τοὺς χαχηγόρους, τουτέστι τοὺς βλασφημοῦντας 

εἰς τοὺς ϑεούς, ἤγουν βλάβην χλῃρονομοῦσιν oi βλασφημοῦντες 

εἰς τοὺς ϑεούς. ἐὰν δὲ (89) ἐτέμησάν τινα ἄνϑρωπον ὥϑνητὸν οὗ 10 
Yon - Σ - / |o € m/ 4 * . 
ἔφοροι τοῦ οὐρανοῦ, τουτέστιν oi ϑεοί, ὁ Τάνταλος ἦν οὗτος 

àÀX οὐχ ἠδυνήϑη χαταπέψαε τὴν μεγάλην ταύτην εὐδαιμονίαν γ) Uv?) qat τὴν μεγάλῃ 7 μ , 
ἀντὲ τοῦ Ótotxraat ἐπ᾿ ὠφελείᾳ ἑαυτοῦ" ἀπὸ μεταφορᾶς τῶν ἐν 

τῷ στομάχῳ σιτίων, ἃ πεφϑέντα μὲν ὀνένησε τοὺς μεταλαμβά- 

νοντας αὐτῶν; ἄπεπτα δὲ μείναντα τοῦ στομάχου μὴ δυνηϑέντος 15 

χατεργάσασϑαει αὐτὰ βλάβην οἶδεν ἐπάγειν. ὑπὸ τοῦ χόρου δέ 
ΟῚ X - «« - Ψ Y , € PY 

(89), ἀντὲ τοῦ τοῦ ὄγχου τῆς τιμῆς ἔλαβε βλάβην ὑπερβολιχὴν 

4 δὲ ἄπορα a. — 6 τὴν] xal (". ---- γαστέρα q.— 0. 7 ἤγουν --- ya- 

στρὸς om. Vrat. — 6 ἀχρατής e, ἀκρατεῖ ξ΄. — 7 ἀφίστομαι ε΄, novum 

comma ab hao voce incipiunt μ΄ φ΄. --- τοῦδε τοῦ ξ΄. — γὰρ post βλάβη 

add. edd. — 8 κατηγόρους z. — 9. 10 ἤγουν — ϑεούς omm. e/" ξ΄. --- 

In Vrat. /"u' & φ΄ scholia Tricliniana ad vocem χαχηγόμως supra 8 

nobis edita hic inseruntur. — Ante ἐὰν δὲ cum codd. ag delevi 

lemma εἰ δέ τινα (τιν᾽ (' ξ΄) ἄνδρα. — 12 ἠδυνήϑη pro ἐδυνήϑη ex 

abqz& est. — χαταπέμψαι ᾳ ξ΄. --- 14 πεμφϑέντα q ξ' φ΄, πεφϑέντα 

μ΄, πεμφέντα ι΄. --- 15 ἄπεμπτα ξ΄. — otou. uióvy. a. — 16 χατεργάσε- 

σϑαι q μ΄. — εἶδεν &.— οἶδεν] «Hoc est εἴωϑεν, quod reponi vult 

Fehsius Syllog. p. 401. refutatus ἃ Friedemanno de med. syll. pent. 

p. 930» Boeckh. — 17) ἀντὶ τοῦ τοῦ ὄὅγκ. ι΄, ἤγουν τοῦ yx. [q] edd., 

ἀντὶ τοῦ ὄγχου ceit.; — ὄχνου Bockh edidit ex coniectura. — τῆς 

omm. Vrat. wu & 9. 

6* 
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c * M / 5 » «€ € * 2 ς M c 

ἁμαρτῶν εἰς τοὺς. ϑεούς᾽ δὲ ἣν c πατὴρ αὐτοὺ ὁ Ζεὺς ὑπερ- 

χρέμασέν. οἱ, αὐτῷ, τουτέστι xav αὐτοῦ, λέϑον ἰσχυρόν, ἀντὲ 
-ν 7 . 5 LE 7 2 , - - 

τοῦ μέγαν᾽ ὃν (93) aet προϑυμούμενος ἀπώσασϑαε τῆς χεφαλῆς 

πόῤῥω ἡδονῆς στρέφεται, μὴ δυνάμενος δηλονότι ἀπαλλαγῆναι 

ὅ αὐτοῦ. 

gl. 94. γαρᾶς. --- ἐξίσταται xat πιχρίᾳ σύνεστι. --- 95. εἰς 
ea 3 Pd N 5 wv € ^ / 

ὃν οὐχ ἔστε μηχανὴν ἀπαλλαγῆς εὑρεῖν. — 96. χεχρατημένον 

μόγϑῳ xal λύπῃ. — 97. ἢ τοῦ πεινῆν, διῴῆν, ἑστάναι. ---- 99. 

τοῖς ὁμοτρόποις ἀνθρώποις" — * * τῷ ᾿Σισύφῳ, τῷ Τιτυῷ xai 

10τῷ ᾿Ιξίονι. --- 100, * * πόμα ϑεῖον. --- * * τροφὴν ϑεῶν. --- 

101. τῷ νέχταρε xai τῇ ἀμβροσέᾳ᾽ ---- t δὲ ὦν, ἤγουν roD vé- 

χταρος χαὶ τῆς ἀμβροσίας. --- 109. * οἱ ϑεοί" — t ἐποίησαν, 

αὐτὸν δηλονότι. 

104. Germ. “ΔΜμαρτάνε:ε)} ἀντὲ τοῦ ἁμαρτάνει χαὶ πράττει 

15 χαχῶς. ὅταν xal γὰρ ἁμαρτάνῃ τις, χυριεύεται ὑπ᾽ ἐχείνου τοῦ 

πάϑους ἡ λογιστιχὴ γνῶσις, xai ὡς ἄνους ἄτοπα xal μωρὰ 

πράττων ἁμαρτάνει. 

gl. 104. * πράττων τε χαχόν. — ἀστογεῖ, σφάλλει. 

95—104. M." ἔχει δὲ βίον τοῦτον τὸν ὑπὸ τῷ λίϑῳ ἀπά- 

40 Aauov, ἤγουν ἀμήχανον, πρὸς ὃν οὐχ ἔστε τε μηχανήσασϑαι 

ἐμπεδόμογϑον, τουτέστιν ἰσχυρὰν χάχωσιν ἔχοντα, πόνον 

1 ὃ om. ξ΄. — ὁ Ζεύς om. /", — 1. 2 ὑπερκρέμασεν ot a, ὑπερ- 

χρέμασεν οἱ q. — 92 oi xoi αὐτῷ Vrat. “μ΄, fj xol αὐτῶ ξ΄. — 

Post v. ὅ unius versus spatio vacuo relicto in 2z mediis omissis 

sequitur ἀνδραγαϑίαις ἐν φροντίδι ὄντας ἀντιστρόφως 

ἀντὶ τοῦ etc. (schol. ad v. 145). — 9 { τῷ Σισ. est in codd. de 

quibus constat. — 14 ἁμαρτάνων καὶ πράττων U, correxi. — 

15 γὰρ xoci Mommseni ed. — ἀπ᾿  U, correxi. — 19 lemma 
vy 

ἀπάλαμον omisi cum q. — Ceterum 1 ἔχει δ᾽ ἀπάλαμον (ἀπάλαμον μ΄} 

est lemma in Vrat. (qui om. crucem) εἴ μ΄ ξ΄ (qui σύνταξις in mg.) φ΄. — 
y 

19. 20 ἀπάλαμον u'. — 20 πρὸς ὃ a. — τις μ' 9. — μηχανίσασϑαι &'. — 

Post uzy«v. novum comma incipit in codd. et edd. μ΄ &' exceptis. 
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τέταρτον μετὰ τριῶν ἄλλων, ὕγουν τοῦ πεινῆν, τοῦ διῴῆν, toU 

ἑστάναι" διότε (08) χλέψας τὸ νέχταρ χαὶ τὴν ἀμβροσίαν tav 

ϑὲῶν ἡλιχεώταις αὐτοῦ χαὶ συμπόταις ἔδωχε, δ ὧν ἀϑάνατον 

αὐτοὶ τοῦτον ἐποίησαν. εἰ δ᾽ ἀνηρ τις (109) ἐλπέξζει ϑεὸν λήσειν 

πράττων τι, ἀποτυγχάνει τοῦ πρέποντος λογισμοῦ. .5 

gl. 105. διὰ τοῦτο, λέγω τὸ μεταδοῦναε dvÜowmote τῆς 

ἀμβροσίας xai τοῦ νέχταρος xai ἐξειπεῖν τὰ ϑεῖα μυστήρια. ---- 

t προῆχαν πάλιν ἀντὲ τοῦ ἐπανέστρεψαν᾽ --- ἢ ἢ χατήγαγον ἐχ 

τοῦ οὐρανοῦ. ---- ry Πέλοπα. — 106. ** οἱ ϑεοί. ---- ** αὐτῷ. 

107. * εἰς. — τὸ ταγυϑάνατον. --- 108. * * πάλιν. | 10 

109. Germ. EoávOenuov] τὴν àvÜzpàv xarà τὴν διάπλα- 

σιν τοῦ σώματος ἢ πρὸς τὴν εὐϑεσίαν. xal τὸ μελανϑησόμενον 

(οὔπω γὰρ ἣν μέλαν) πρὸς τὴν συνϑδεσίαν τῶν μελῶν. 

gl. 109. ἀνϑηράν᾽ — t εὐανϑῇ, ϑαλεράν. --- ἡλιχέαν. 

110. Th. TO viv xai τὸ γένειον ὅλον xai μέρος. τὸ μὲν 15 

νὲν ὅλον, τὸ δὲ révetov μέρος" ὥσπερ ἐστὶ xai τό" Ποῖόν σε 

ἔπος φύγεν ἕρχος ὀδόντων (Il. 4 350). — ΤΥ. Eoecoy δὲ ἀντὶ 

τοῦ ἐστεφάνουν. ὥσπερ γὰρ ὁ στέφανος χύχλῳ τῆς χεφαλῆς 

ἐστιν, οὕτω xa) αἱ τοῦ πώγωνος τρίχες χύχλῳ εἰσίν. 

gl. 110. ἤγουν ὅτε εἰς τοιαύτην ἡλιχέαν ἤλϑὲεν ὡς ἐξαν- 90 

076a: γένειον. --- τρίχες. --- αὐτόν. ---- πώγωνα. --- ἐστεφάνουν. 

111. Germ. “Ετοῖμον) παρὰ τῶν Μοιρῶν € αὐτῷ, 7 τὸν 

πᾶσι τοῖς ϑέλουσι προχεέμενον. 

2 ἑστάναι aq & , ἑστᾶναι μ'. --- 2. 8 τῶν ϑεῶν om. q. — 3 xoi] 

ἀντὶ τοῦ a, omm. ᾳ (". — ἔδωκεν edd. — 4 αὐτὸν τοῦτον μ΄. - 

ϑεῶν 4. — ὅ πράττων τι omm. u φ΄. — 11 7 εὐάνθεμον U, mu- 

tavi. — χατὰ] xal U, correxi — Ad totum scholium «verba aut 
mutila aut confusa» annotat Mommsen. — 16 Ni» γένειον 

(Adyve. viv edd. ante Beckium)] ὅλον xol μέρος etc. edd. — »v 
eodd. plerique. — 17 ἕρχον /". — 22. Lemma scholii Germani, quod 
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gl. 111. πρόχειρον" — ** τοιοῦτος yàp ἣν ὁ τῆς ᾿Ιπποδα- 

μείας γάμος ἐν χοινῷ προχεέμενος ἤτοι προτεϑειμένος τῷ βου- 

λομένῳ. — * ἐμελέτησε. --- 112. τοῦ Οἰνομάου τοῦ ἐν τῇ Πίσῃ 

χατοιχοῦντος. --- 113. ἀρίστην. 

5 114. Th. Οἰνόμαος, ὁ πατὴρ “ἱπποδαμείας, ἐρῶν αὐτῆς 

διὰ τὴν τοῦ χάλλους ὑπερβολὴν xai οὐχ ἐϑέλων ἐχδοῦναι ταύτην 

εἰς γυναῖχά τινε, προὐχαλεῖτο πάντας εἰς ἅμιλλαν δρόμου τοὺς 

ϑέλοντας αὐτὴν ἐγγυήσασϑαι, ϑαῤῥῶν τῷ αὐτοῦ Gppart ταχυ- 
τάτῳ ὄντε xai μηδένα οἰόμενος ὑπερβαλέσϑαι ἂν αὐτὸ δυνηδῆ- 

Ιθναι. οὕτω δὲ ἐποίει τὴν ἅμιλλαν. τῷ μὲν μνηστῆρι ἐδίδου τὴν 

Ἱπποδάμειαν ἐν τῷ αὐτοῦ ἅρματι φέρειν xal προηγεῖσϑαι 

τοῦ δρόμου, αὐτὸς δὲ ὄπισϑεν ἰὼν xai τῇ χειρὲ φέρων ἔγχος, 

ὁπότε ἔμελλε τὸν μνηστῆρα παρελϑεῖν ἔβαλλέ τε τῷ ἔγχει 

χαὶ ἀνήρει. τρεῖς οὖν πρὸς τοῖς δέχα ὀλωλεχὼς ἡττήϑη ὑπὸ 

15 Πέλοπος. ὁ γὰρ ἡνίογος αὐτοῦ τοῦ Οἰνομάου Μορτίλος ἐφϑάρῃ 

χρήμασιν ὑπὸ Πέλοπος, fva περὶ τὰς γοινιχίδας τοῦ ἅρματος 

πανουργεύσῃ tt xal τὸν θἰνόμαον ἐντεῦϑεν ἡττηϑῆναε παρα- 

σχευάσῃ οὗ γενομένου Πέλοψ “ἱπποδάμειαν ἔσγε. τῶν δὲ 

U ἣ particula eum altero scholii veteris ad v. 111 commate con- 

iungit, ego addidi. — αὐτῶν Mommseni ed. 

b ἱστορία (deest hsc vox in ξ΄) περὶ oivoudov xai ἱπποδαμείας 

/" u in marg., ξ΄ φ' in textu, ἱστορία Vrat. in marg., edd. in textu. — 

Totam narrationem inde.ab ὁ πατήρ usque ad Ἱπποδάμειαν ἔσχε (v. 18) 

om. ε΄ duodecim litterarum spatio relicto cum hac nota in marg.: 

«est in dictionario hec fabula.» — ivóuaog Vrat. — 6 χάλους w ξ΄. 

— οὐκ ἐϑέλων Γ΄ Δ, οὐ ϑέλων cott. — 7 προκαλεῖτο Γ, προυχαλοῦντο 

ξ΄. — 8 τῷ αὑτοῦ edd. inde a Beckio. — 9 αὐτό DA Vrat. φ', αὐτῷ ex 

αὐτόν vel vice versa u', οὐ τῶ ξ΄, αὐτόν edd. antt, αὑτὸν edd. inde & 

Beckio. — 10 τῷ μέν] xal τῷ ξ΄. — 11 αὑτοῦ Bockh ex Beckii sen- 

tentia edidit. — 18 ἔβαλε I' — 14 πρὸς τοὺς δώδεχα Vrat. πρὸς 

τοῖς δώδεχα &' et edd. ante Beck. — ὀλωλιχὼς ξ΄. — 15 τοῦ Of». 

om. I' — 16 ὑπὸ τοῦ Πέλ. edd. ' 
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ἀνηρρημένων τὰ ὀνόματά εἰσεταῦτα᾽ Μέρμνης," ἱππόϑοος, Πέλοφ 

᾽θπούντιος, ᾿Αχαρνάν, Eopópoyoc, Βὐἰρύλογος, Αὐτομέδων, Ad- 

σιος, Χάλχων, Τριχόρωνος, ᾿Αλχάϑους ὁ Παρϑάωνος, ᾿Αριστό- 

μαγος, Koóxaloc* ὧν ταῖς χεφαλαῖς ἔμελλε ναὸν ἀνεγερεῖν 

τῷ ' Apet. 
gl. 114. λαβεῖν. --- ἄγχε δ᾽ ἐλϑών ) * * οὕτω γράφε διὰ τὸ 

μέτρον. 

115. Th. Τὸ πολιᾶς ἁλὸς ἢ ἀντὶ τοῦ γεραιᾶς νόει, διὰ 

τὸ elvat προγενέστερον τὸ ὕδωρ τῶν ἄλλων στοιχείων, ὡς ἔφα- 

μεν ἢ ἀντὶ τοῦ λευχῆς" λευχαίνεται γὰρ τῇ τῶν χυμάτων Tept- 

φορᾷ xai. δινήσει. 

M."0pqvy ᾧὶ νὺξ βαρυτόνως" ὀρφνὴ δὲ νὺξ ἀντὶ τοῦ σχο- 

τεινὴ ἐπιϑετιχῶς, ὀξύνεται. 

. gl. 115. * * μόνος. — * * ἐν vuxtt. 

10 

116. M. Bapüóxtuzoc] à βαρεῖς χτύπους ἐργαζόμενος. 15 

βαρὺ ἐπὶ Óyxou, ᾧ ἐναντίον τὸ χοῦφον᾽ λέγεται τὸ βαρὺ xai 
οἷ pd "ERA 3 ἢ ? a. kl T , tv / 

ἐπὶ φωνῆς xal ἔχει ἐναντίον τὸ ὀξύ. ἐνταῦϑα ἐπὶ φωνῆς Aéye- 

ται τὸ βαρὺ ἐν τῇ συνθδήχῃ τοῦ βαρυχτύπου. χτύπος δέ ἐστιν ὁ 

συγχρούσεως γος. 

1 ἀνηρημένον E. — τὰ om. /". — Méguvoc edd. --- Πόλοψ 

"Vrat. — 2 ἀχαρνᾶν Γ΄ — εὑρύμαχος 4. — αὐτομέδον μ΄. — 8 Toixó- 

Qovoc — ᾿Αριστόμαχος om. Vrat. — Παρϑάῶωνος (', Παρϑάονος edd. inde 
& Beckio.— 4 χαὶ χρόχαλος 9. — ἀγερεῖν I, ἀνεγηρεῖ ξ΄. — 5 &psi T, 

ἄρι ξ΄. — 8 Scholium Thomanum ad v. 115 4 inter glossas habet. 

— i) om. ἐ΄. — ὑγραίας Γ΄, γραίας A, γηραιᾶς εἰ" ξ' φ'. — 9 παργενέστε- 

ρον 4. — τὸ ὕδωρ om. ξ΄. — 10 τῇ τῶν] τῆς τῶν Δ, τοῦ τῶν μέ, 

τούτων Vrat. — 10. 11 περιφορὰ u'. — 129 Scholia Moschopulea ad 

v. 115. 116 in a post τὴν νέχην ποίησον (p. 89, 15), in q post τούτῳ μὲν 

εἶπεν ὁ Πέλοψ (p. 89, 9) inserta leguntur. — ὄρφνη] ὀρφνή μέ & 9. 

— τοῦ om. /'. — 15 ὁ βαρὺς ξ΄. — 16 ὄγκον ὃ ἐναντίον 4. — τὸ 

βαρύ om. ξ΄. — 17 Inde ab ἐνταῦϑα novum comma incipit 4. — 

17. 18 ἐνταῦϑα — βαρύ om. /'. — 18 χτῦπος ξ΄. — δ᾽ ἐστίν a. 
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gl. 116. ἐπεβοᾶτο. — τὸν Ποσειδῶνα δηλονότι. — μεγαλό- 

χήυπον. — 117. * τρίαιναν ἀπὸ τοῦ τρία xai τοῦ αἰνόν, τὸ γαλε- 

πόν. — * μεγάλην τρίαιναν ἔγοντα Ποσειδῶνα" — * * τὸν με- 

γάλην τρίαιναν ἔγοντα Ποσειδῶνα" τρίαινα δὲ ἀπὸ τοῦ τρία xai 

ὅ τοῦ alyóv, τὸ γαλεπόν. --- ** ὁ Ποσειδῶν. — τῷ Πέλοπι. 

.118. Th. Τὸ σχεδὸν ὥσπερ ἑρμηνεέα ἐστὶ vot πὰρ ποδί. 

τὸ γὰρ παρὰ ποδὲ στῆναι πλησίον ἐστὲ στῆναι. 

gl. 118. * * παρά. --- πλησίον. — * * πλησέον épáyz. — 

119. ** τῷ γράφε διὰ τὸ μέτρον. — τῷ Ποσειδῶνι. ---- * ὁ 

10 Πέλοῴφ. --- 120. τῆς ' Appoüttze τῆς ἐμῆς. — ἢ * χατά tt — 

121. * 9: — ** ὦ Πόσειδον. — * * σοὶ δηλονότι. — 122. 

* ὑπάρχει aot! — * * ὑπάρχει. --- ἄμβλυνον, ἐξασϑένησον. — 
123. ** τὸ σιδηροῦν. — 1925. πορευϑῆναε ποίησον. --- 126. 

* πόλις Πελοποννήσου" ---.- πόλιν Πελοποννήσου. ---- νέχῃ. — 

15 πλησίασον «ἐμέ; — t ἕνωσον ἐμέ, ἀπὸ χοινοῦ. ---- 197. t ἥτοε 

τρεῖς. πρὸς τοῖς δέχα. | 

128. ΤΥ. Οἱ μνηστῆρας γράφοντες οὐχ ἔσασε τὰ περὲ 

μέτρων. ypr) τοίνυν ἐρῶντας γράφειν, ἵν οἰχεῖον 7 τὸ χῶλον 

τῷ τῆς στροφῆς. | 

90 gl. 128. ἀπαξιοῖ xai ἀπολέγει. 

105—129. M. Tobvexa προῆχαν διὰ τοῦτο ἐπανέστρε- 

d'ay τὸν υἱὸν αὐτοῦ οἱ ϑεοὲ ἐπὶ τὸ γένος: αὖϑις τῶν ἀνϑρώπων, 

τὸ ἐπ᾿ ὀλίγον ἐν τῇ ζωῇ διαρχοῦν. ὅτε δὲ (109) πρὸς ϑαλερὰν 

6 Τὸ σχέδιον Vrai. μί φ'. — πὰρ ποδὶ ΓΛ et Vrat. ante corr., 

πὰρ ποσὶ cett. etiam Vrat. post corr. — 7 παρποδί I, παρποσὶ ξ', 

παρὰ ποσὶ cett. excepto 74. — 9 δ᾽ ἔειπε post τῷ addendum esse 

probabiliter coniecit Mommsen in notis ad hunc Pindari locum. — 

17 Lemma |?Eoóvroc add. Beckh. — μνηστήρας μ΄. — 17. 18 τὰ περὶ 

τῶν μέτρων ι΄, τὰ τῶν μέτρων ξ΄. — 19 τὸ |" ξ΄, omm. cett., correxi. 

τῆς στροφῆς pro τῇ στροφῇ ex Vrai. v" μ' & est. — 391 οὕνεκα μ'. 

. — υἱόν post προῆχαν add. ᾳᾳ ξ΄. --- 592. αὐτοὶ οἱ q. — 28 δὲ om. 4. 
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ἀναδρομὴν σώματος τριχώσεις αὐτὸν σχέπουσαι ἐποίουν αὐτῷ 

δηλονότε μέλαν γένειον, γάμον ἀναπολήσας xarà νοῦν ἐξήτησε 
. ᾿ - ir; My - 

προτεϑειμένον, τῷ βουλομένῳ ᾿λέγω, σχεϑέμεν, ἤγουν σχεῖν, 

λαβεῖν, τὴν ἀγαϑὸν χλέος ἔχουσαν ᾿ἱπποδάμειαν, παρὰ τοῦ 
- , - . NL" "d Y Mb" . 

πατρὸς αὐτῆς τοῦ Ülvouáou, τοῦ βασιλεύοντος -ἐν τῇ Πίσῃ. 

πλησίον. δ᾽ ἐλϑὼν (1[14}" τῆς λευχὴς ϑαλάσσης μόνος ἐν vuxti 

ἐχάλει τὸν Ποσειδῶνα τὸν βαρύχτυπον, τὸν τῇ χαλῇ: τριαίνῃ 

χρώμενον. ὁ δὲ εὐθέως (117) παρὰ τοῖς ποσὶν αὐτοῦ ἐφάνγ. 

τούτῳ μὲν εἶπεν ὁ Πέλοφ (119) dye, ὦ Πόσειδον, ἐὰν χατά τι 

εἰς yápty.aot ὦσιν, ἤγουν χεχαρισμένα, ἀρεστὰ ὦσι τὰ προσφιλὴ 

δῶρα τῆς ᾿ἡφροδέτης" τοῦτο δὲ ἔσως ὡς ἐρώμενος αὐτοῦ λέγει" 

χατάσχγες (122), «ἀνενέργητον ποίησον τὸ ἔγχος τὸ Oivonáou τὸ 

σιδηροῦν, ᾧ τοὺς μνηστῇραΞ συμποδίζων ἀναιρεῖ" ἐμὲ δὲ (194) 
ἐπὶ ταγυτάτου ἅρματὸός παράπεμῴον εἰς τὴν λιν" τῇ νίχῃ δὲ 

ἕνωσον, τουτέστι μετ᾽ ἐμοῦ δὲ τὴν νίχην ποίησον" ἐπεὶ (127) 

1 7 τριχώσεις a, αἱ τριχώσεις ὃ. — αὐτὴν uq. — 9 μέλαν 
τὸ γένειον (". — 8 προστεϑειμένον ("', προτεϑειμένην Heyne, Boeckh, 
— σχεῖν] ἠσχὺν ed. Rom. ἰσχὺν cett. edd. ante Beckium, ὁ 

ἰαχὺν Beck, Heyne, Boeckh (hic etiam σχεῖν ex Gott. addidit) — 

4 ἤγουν ante λαβεῖν add. Bockh. — περὲ ξ΄. — ὅ αὐτοῦ tov q. — ἰνο- 

μάου μ΄. — πίσση q£, πίση μ΄. --- Post Πίσῃ in edd. inde ἃ 

Beckio sequuntur scholia ad v. 110. — 6 Ante πλησίον edd. lemma 

ἄγχε δ᾽ ἐλϑών exhibent. — μόνον ξ΄, om. a. — "7 τὸν ante τῇ om. 

v. — τῷ om. ξ΄. — 8 In ε΄ post. χρώμενον sequuntur scholia ad 

v. 110. — Ante ὃ δὲ lemma ὁ δ᾽ αὐτῷ est in codd. mixtis et edd., 

σύνταξις voci ἄγε in marg. adscriptum habent μ φ'; — de aq 

conf. etiam notam ad p. 87, 12. — 9 τοῦτο ὃ ξ' φ΄. — μὲν] δὲ codd. 

mixti et edd. ex Triclinii sententia, qui in textu τῷ δ᾽ ἔειπε lectioni 

optimorum codicum ἃ Moschopulo servate τῷ μὲν εἶπε substituit. — 

10 co, omm. 4 ε΄. — 19 ἀνέργητον a. — τὸ yy. τοῦ olv. qu'. — 

13 ὦ] ᾧ a.— ἐμὲέδε q. — 14 7v aqu'. — 15 ἔνωσον a Vrat. — 

ποίησον τὴν νίχην u'q' edd. - 
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τρεῖς xal δέχα ἄνδρας ἀποχτείνας ὁ Οἰνόμαος ἐρῶντας εἰς τὸ 

ἐπιὸν παραπέμπει τὸν τῆς ϑυγατρὸς αὐτοῦ γάμον. 

gl. 1299. οἷος οὗτος. ---- 180. δειλόν. — 131. * t ἀνϑρώ- 
ποις. — ἀπαραίτητον ὑπάρχει. 

182. M. Tí χέ τες] τὸ cic ἀορίστως λεγόμενον πληγϑῶυντι- 

χοῦ δύναμιν ἔχει. δεὸ πρὸς πληϑυντιχὸν ἀποδίδοται νῦν. 

gl. 182. * δέ] γρ. xev. — διατί ἄν. ---- ἢ ποταπόν ; ἀχλεές" 

— ἤγουν ἐντὸς οἔχου᾽ — ** ἐν ἀχινησίᾳ. — 188. δαμάζος᾽" τὰ 

γὰρ édóusva χρέα οἱονεὶ τῷ πυρὲ δαμάξεται᾽ — t ἧἦτοι ἑαυτῷ 

10 ἐφέλχοι ματαίως. — 134. * ἀμέτοχος. --- τῷ Πέλοπι. ---- ἐ πρὸς 

θἰνόμαον. — 185. ** ἄεϑλος } ἀγων᾽ — ** συνέζησις. — ὑπο- 

τεϑήσεται xa) ἀγωνισϑήσεται. ---- σὺ δΔωριχῶς. 
136. M. Πρᾶξιεν φίλαν) ἀντὲ τοῦ ἀπόβασιν πράξεως 

προσφιλῆ. πρᾶξις γὰρ ἡ ἐνέργεια xal τὸ ἀποτελούμενον ἀπὸ 

15 τῆς ἐνεργείας. 

129—136. M. Ὁ μέγας δὲ χένδυνος) ἀντὶ τοῦ τὸ 
- , * 4 3 πρᾶγμα, ἐφ᾽ « μέγας ἐστὶ χίνδυνος, οὐ δέχεται ἄνδρα οὐ γεν- 

ναῖον τὴν JuyZv, τουτέστι δειλόν. ἐχείνοις δέ, (181) οἷς ἐστιν 

2 Post paraphr. Mosch.vv. 105—129 in q paraphr. Mosch. vv. 

129—136, prior pars scholii ad v. 137 sqq. usque ad τελεσϑῆναι, 

schol. Mosch. ad v. 132. 136., in codicibus mixtis notula Tricliniana 

de scriptura ἐρῶντας, schol. Mosch. ad vv. 199—136, 132, 136 et 

prior pars scholii Mosch. ad v. 137 sqq. leguntur. In a notatis Mo- 

schopuleis ad v. 115. 116, quse paraphrasi Moschopulese versuum 

105—129 ante ἐπεὶ τρεῖς inserta leguntur, scholia ad v. 139. 136 

subnexa sunt, tum post frustulum illud paraphrasis ἐπεὶ τρεῖς — 

ϑυγατρὸς αὐτοῦ γάμον sequitur paraphr. vv. 129—136. — 6 πρὸς 
τὸ πληϑ. u' q'. — 18 πράξιν (" μ'. — δὲ post mo. insertum est in μ΄. 

— φιλίαν bq. — 14. 165 τὸ ἀπὸ τῆς £vtoy. τελούμενον Vrat. u' φ'. --- 

16 σύνταξις in marg. habet ξ΄. --- 17 ἐστὶ μέγας ξ΄, μέγα ἐστὶ Vrat. 

μ' φ΄. --- χίνδυνος μέγας (om. ἐστί) a. — 18 τῇ ψυχῇ ξ΄. — δέ abq, 

γὰρ ceti. cum glossa Tricl. in codd. mixtis. — ἔστιν q. 
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ἀνάγχῃ ἀποϑανεῖν ὁπωσδήποτε, διατί dy τις ἐν ἀφανείᾳ 
χαϑήμενος ἀχλεὲς γῆρας ματαίως ἕφοι, τουτέστι τῷ γρόνῳ 

πεπαίνων ἑαυτῷ ἐφέλχοιτο, πάντων τῶν χαλῶν ἀμέτογος àv; 

ἀλλ ἐμοὶ μὲν (134) οὗτος ὁ ἀγὼν ὑποχεέίμενος ἔσται εἰς 

τὸ ἀγωνίσασϑαΐ μὲ αὐτόν' σὺ δ᾽ ἀπόβασιν πράξεως δίδου 
προσφιλῆ. 

gl. 136. λέγω δὴ τὸ αὐτὸν νιχῇσαι, ὃ πάντων ἐμοὶ qüi- 

τατον. 
187. Germ. "Axpavrov γίνεται ἀπὸ τοῦ a στερητιχοῦ 

μορίου ᾿χαὶ τοῦ χραίνω τὸ τελειῶ" τὸ δὲ χραίνω ἀπὸ τοῦ 

χάρα, ἡ χεφαλή" διότε παντὸς πράγματος τὸ τέλος λέγεται 

χορυφή. 

ΤΊ.. “Δέον ἀχράντων ἐπῶν εἰπεῖν, C δὲ πλαγιάσας ἀχράν- 
τοῖς ἔπεσιν εἶπε πρὸς τὸ ἐπέ. 

gl. 187. οὕτως. — * t εἶπεν ὁ Πέλοφ. — 188. ἀνηνύτοις" 15 
— t ἀδυνάτοις. ---- t οὖν. — { λόγοις. 

139. Germ. ᾿4γ ἄλλων αὔξων. εὐφυὼς πάνυ xa) ἁρμονέως 

συντέϑειται τοῦτο τῷ ποιητῇ. ὃν γὰρ τρόπον ὁ λυπούμενος 
b 94ÀÀ ὁν αὐτὸν δὴ τρό Σ ὁ γαιρό μειοῦται xai χαταβάλλεται, τὸν αὐτὸν δὴ τρόπον xai ó γαιρό- 

μενος αὔξεε xal οἱονεὶ ϑάλλει. διὸ χαὶ σοφός τις ἔλεγε" φυγῆς 30 

γὰρ ἀγαλλομένης ϑάλλεε πρόσωπον. 

gl. 139. τὸν Πέλοπα. — χοσμῶν xal σεμνύνων. — ὁ Ilo- 

σειδῶν. — 140. * ἰστέον, ὅτε τὸ μὲν appa Πέλοφ πρῶτος &óer- 

1 ἐν om. q. — 8 ἀφέλχοιτο edd. — τῶν ἄλλων ι΄. — D σὺ 

δὲ Vrat. — 9 Post &xg. delevi δέ particulam. — 13 Scholium Thoma- 

num Z'inter glossas habet. — νέον u' φ΄. — áxgayávtov Δ. — εἰπεῖν 

ἐπῶν codd. mixti. — 18. 14 ἀχράτοις Vrat. u' 9. — 17 Ante ἀγάλλων 

delevi ἢ οὕτως. — 19 xal post τρόπον excidit apud Mommsenum. 

— 19. 20 Fragmentum ignoti poetz fortasse lyrici esse suspica- 

ius est Mommsen. — 23 Verba ἰστέον — ἀνάβασιν, que ' liber 
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&éy ἐχ Ποσειδῶνος Aaftóv τὸν δὲ χέλητα Βελλεροφόντης διὰ 

ῥὴν πρὸς τὸν Πήγασον ἀνάβασιν. 

141. Germ. Πεεροῖσεν] ὥσπερ καὶ ϑάλασσα τὴν ναῦν ὑπό- 

πῖερον χέχτηταέ (πτερὰ δὲ λέγω τὰ ταύτης ἄρμενα ἢ τὰς χώ- 
'& πας), οὕτω xat ὁ ἵππος πτερὰ χέχτηταει τὴν ταγύτητα τῶν πο- 

δῶν" ἀρετὴ γὰρ ἵππου τὸ τρέχειν. 

^ gl: 141. μηδέποτε πρὸς τὸν δρόμον ὀχλάξοντας. 

142. T'h. Τὸ ἕλεν el xai πρὸς τὸ παρϑένον xarà χοινοῦ 

εἔποις, ἀλλ᾿ ἐνεταῦϑα μὲν ἀντὲ τοῦ ἔλαβεν ἐρεῖς, πρὸς δὲ τὸ 

10 βέαν avri τοῦ ἐχράτησε xal ἐνέχησεν. | 

gl. 142. ἐχράτησε. — " layóv* ἤγουν τὸν Οἰνόμαον. — 

143. “Ιπποδάμειαν. --- t εἶγεν ἀπὸ χοινοῦ, ἔλαβεν. --- ποταπῆν ; 

— ** σύνοιχον. — 144. * 7τις. — ἡγεμόνας λαῶν" ' Arpéa, 

Θυέστην, IlucBéa,' AAxáDouv, Πλεισϑένην, Χούσιππον. 

15 145. Germ. Τὸ apecatat μεμαότας ἀντὶ τοῦ ἐπιϑυμοῦν- 

τας τῆς ἀρετῆς xa) ταύτης ἀντεγομένους’ ἢ προϑυμουμένους" 7 

ἐφαπτομένους χαὶ γαιρομένους.. 

gl. 145. ταῖς ἀνδρὲ προσηχούσαις. --- * προϑυμουμένους" 

— ** ὕγουν φροντίδα ποιουμένους τῶν ἀρετῶν. 

inter glossas habet (om. 4), in codicibus mixtis inter scholia legun- 

tur prefixo lemmate ἐδωχε δίφρον. ---- πρῶτον Vrai. &' gl. 

1 χέλλητα Vrat. ἐ’ μ' ξ΄. — βελερ. Γ΄ ξ΄. — 8. 4 ὑπόπτερον) ὅτπον 

U, correxi collato Ol. IX 86 (ναὸς ὑποπτέρου) cum scholio ad 

l 1. — 4 ἄρμενα U, corr. Mommsen. — 4. ὅ χῶπας U, tacite 

corr. Mommsen. — 5 οὕτως U, correxi. — 8 ἕλε 4. — εἰ xol] εἰ 

μ΄ E, οὐ Vrat. φ' edd. — παρϑένον Vrat. μ΄. — 9 εἴπης Δ. — μὲν 

om. Γ' — 14 Πυτϑέα codd. omnes. — 15 δὲ post τὸ ego delevi. 

— Ad v. 145 hoc scholium in margine I' libri scriptum est: 

udo ud, ὃ μέλλων μάσω ὡς γελάσω, ὁ παρακείμενος μέμαλεν (3), ὃ 

(.... μέμαα, ἡ μετοχὴ ὃ μεμαώς, que nolui ad Thomam auctorem 

referre. 
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146. Th. Κατ ἐνιαυτὸν πάντες ot ἐν τῇ Πελοποννήσῳ 

ἔφηβοι ἐν τῷ τοῦ Πέλοπος τάφῳ ταῖς μάστιξε ξαινόμενοι ὥσπερ 

τινὰ σπονδὴν τὸ αὑτῶν atua τούτῳ παρεῖχον. τοῦτο δὲ ἐποίουν 

δειχνύντες τὴν τοῦ ἥρωος δύναμιν xat νομέξοντες μηδὲν ἄλλο 

πρὸς αὐτὸν εἶναε δέχαιον ἢ τοῦτο τελεῖσϑαι. 5 

Tr. Βοιωτιχὴ φωνὴ τὸ αἱμαχουρέαις " οὗτοι γὰρ αἱμαχου- 

píag τὰ τῶν νεχρῶν ἐναγίσματα λέγουσιν. 

8]. 146. ϑυσίαις ἐξ αἵματος χούρων. --- 147. εἰς χόσμον 
2 “- / » , ν 2 ; αὐτοῦ γιγνομέναις. — ἤτοι σύνεστιν. — 148. ἤτοι ἐν τῃ Πελο- 

, * — ΄ ’ 

ποννήσῳ᾽ ἀπὸ μέρους τὸ πᾶν. --- πεσων, ἤτοι Üayov. 10 
149. T'h. 1ινές φασι μὴ μνῆμα, ἀλλ᾽ ἱερὸν εἶναι Πέλοπος 

xai πρὸ τοῦ Μιὸς ἐν αὐτῷ τοὺς ἀγωνιζομένους ϑύειν τοὺ ' Hpa- 

χλέους πρῶτον χατὰ τιμὴν τοῦτο πεποιηχότος. ἀμφέπολον δὲ 

λέγει ἢ τὸν περιπολούμενον διὰ τὸ ἐν μέσῃ εἶναι τῇ πόλει" 

ἐνταῦϑα γὰρ οἱ οἰχισταὶ ἐϑάπτοντο" ἢ) τὸν περιπολούμενον ὑπὸ 15 

τῶν ἀγωνιστῶν " φασὶ γάρ, ὡς ἐν μέσῳ τῷ σταδίῳ ἣν. 

1 Lemma viv δ᾽ ἐν (δὲ (') αἱμακουρίαις addunt codd. mixti et 

edd. — xaev' ἔἐν.] ἀντὶ τοῦ αὐτὸν ξ΄. — τῇ οτα. ε΄. — πελοπονήσῳ 

Dau. — Ὁ ταῖς στιξι ξ΄. — ξεόμενοι μ΄ & φ΄. — 3 σπουδὴν I 

Vrat. — αὐτῶν codd. — τούτων μ΄. — δ᾽ ἐποίουν edd. — Post 

ἐποίουν glossa ταῖς ἀνδρὶ ποοσηχούσαις ἤγουν φροντίδα ποιουμένους 

τῶν ἀρετῶν, post δύναμιν glossa ἀντὶ τοῦ οἷς ἀνδραγαϑίαι ἧσαν xci 

φροντίδι ἀρετῶν (sic) irrepsit in textum ξ΄ libri. — 4 δειχνῦντες ξ΄ et ed. 

Rom. — τὴν] τὸ I: — b δίκαιον om. A4. — 6 Huic scholio crux prefixa 

est in.u' φ' ed. Boeckh. — βοιωτή Vrat. u' φ', Βοιωτῶν edd. — 6. 7 

γὰρ τὸ αἱμακουρίαις ξ΄. — 7 τῶν χρεῶν wu ξ' et edd. ante Beckium. 

— 11 Lemma τύμβον ἀμφίπολον δα, codd. mixti (μ΄ etiam crucem 

prsfixit)  — ἱερεῖον edd., ἱερόν iam Boeckh coniecit. — 192 πρὸς 

μ' 9. — 18 χατατομὴν q'. — πεποιηχότως $£.— 14 ἣ τὸ T. — 

περιπελούμενον ξ΄. — μ. τῇ m. εἴναι ('. — 16 vo? σταδίου Vrat. μ' φ' 

edd. — Hucusque liber Vratislaviensis à me collatus est; codex e, 

in quo quz post paraphr. Mosch. vv. 82—94 leguntur scholia desunt, 

iantum paraphrasin Moschopuleam vv. 145—180 habet. 
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gl. 149. ** τάφον. ---- περιπολούμενον. --- 150. ἔνϑα πολ- 

Àol ξένοι συνάγονται. ---- 151. τῷ & θλυμπίᾳ τοῦ Διός. — 

ἡ δόξα. | 
152. Germ. TO v7 Àó ev γρονιχῶς ἀχουστέον xat οὐ τοπι- 

b χώς. τὸ δὲ δέδορχεν ἐνέργειαν ἀντ᾽ ἐνεργείας λαμβάνει, ἀντὲ 

τοῦ πέπτει. ᾽θλυμπιάδων δέ, ἤγουν τῶν ᾿θλυμπιαχῶν ἀγώνων" 

ἀπὸ γὰρ τῶν ἀγωνισμάτων xal ἀπὸ τῆς νίχης πρῶτος ὁ Πέλοφ 

ἐνίχησεν ᾿θλύμπια. 

gl. 152. ἄνωϑεν χαὶ ἐξ ἀργῆς. --- βλέπει, ἤγουν ἐχλάμ- 

10 πει. — 158. 7 ror τοῦ ᾿θλυμπιαχοῦ ἀγῶνος" ἐνταῦϑα γὰρ ἡμελ- 
λήσατο Ilélod πρὸς Οἰνόμαον. --- 154. ὅπου. — 155. * t ἁμιλ- 

λᾶται. --- 1560. ἀχρότητες, μεγέϑη. — * * δυνάμεως. — 

157. " ἐχεῖσε' — * * éxei. --- " ἐπίλοιπον. --- αὐτοῦ. — 

158. γλυχεῖαν. — * ἡσυχέαν, τουτέστι βέλτιστος παρὰ 'ráv- 

15rwv νομίξεται. εὐδίαν δὲ εἶπεν ἐχ μεταφορᾶς τῶν ἐν ϑα- 

λάσσῃ χειμαζομένων χαὶ πεπαυμένων τοῦ χλύδωνος" — 

** ἡσυχίαν. 

159. Th. Τὸ δ᾽ ἀεὶ τοῦτο λέγει, ὅτε εἴ τις τὸν τῆς ζωΐῖς 

αὑτοῦ γρόνον χαϑ' ἑχάστην ἡμέραν παρὰ πάντων τιμᾶται, οὐκ 

20 ἔστε τούτου μεῖξον οὐδέν. 

gl. 159. ὧν γγωνίσατο ἀγώνων. --- 160. παρ᾽ ἡμέραν ἑχά- 

στην, ἤτοι διηνεχές. — 161. ἐξοχώτατον χαὶ εὐδαιμονέας ἀχρό- 

τατον. 

162. ΤΆ. ᾿Εμὲ δὲ χρὴ xal πρέπει Αἰοληΐδε μολπᾷ xai 

y 

5 Adi Ὁ, quod λάμβανε interpretatus est Mommsen. — 6 τῶν 

ὀλυμπίων Mommsen ed. — 14 Glossa Thomana ἡσυχίαν — χλύδωνος 

in codd. mixtis inter scholia legitur prefixo lemmate Εὐδίαν (εὐδείαν 

q') — 15 εὐδείαν φ'΄. — 16 xai πεπρωμένων ξ΄. — 19 αὐτοῦ 

Au ξ' g'. — 20 τοῦτο u ξ΄. — 394 Ἐμὲ δὲ χρή (lemma om. ξ΄). 

ἐμὲ δὲ πρέπει ete. codd. mixti et edd. — Αἰολίδι codd, mixti et-edd. 

— μολπῇ Acus. 
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ὕμνῳ στεφανῶσαι éxeiyoy τὸν ἐξ ᾿θλυμπέας ἐν νόμῳ ἱππείῳ, 
τουτέστι διότι ἵππῳ ἐνέχῃησε χατὰ νόμους. νενομισμένον γάρ ἐστι 

δὴ ^ $ , M 3 , 9 p» 3 .) € 
μὴ μόνον τοῖς οἰχείοις ποσὶν ἀγωνίζεσθαι πεζῇ, αλλὰ xai ἱππι- 

χῶς" λέγω δὴ ἐν χέλητε xal δίφρῳ χαὶ τετρωρῳ. λέγει δὲ 

διὰ τὸν “ἰέρωνα. τὸ ὃὲ Αἰοληΐδε ἢ ἀντὲ τοῦ ποιχέλῃ" ποιχέλοι 5 

γὰρ οἱ ἐχ λύρας ὄμνοε" ἢ Θηβαέᾳ" oi γὰρ Αἰολεῖς dixyadv 

ποτε Θήβας" ἢ διότε xal ὁ Πδαρος ἐξ Αἰολέων χατήγετο, ὥς 

qai τινες. 

gl. 163. τὸν ἐν τῇ ᾿θλυμπίᾳ νιεχῶντα. ---- 164. ποιχέλῃ 7 

07Baixy. - (0.40 

165. Germ. Too Γερμανοῦ. Πέποιϑα δὲ μη τινα ποιητὴν 
ἀπὸ τῶν νῦν ποιητῶν ὑπάρχειν ἀμφότερα ἔδριν τε τῶν χαλῶν 
Ω Ἢ * / ’ ς * » 1 ἅμα xal τὴν δύναμιν χυριώτερον ὡς ἐμέ. ἔξωϑεν δὲ προσλη- 

πτέον τὸ λοιπὸν πρέπει δαιδαλωσέμεν xal ὑμνεῖν τὸν ξένον 

xai φίλον, τὸν “Ἰέρωνα δηλονότι. 15 

gl. 165. ἐλπίζω, ϑαῤῥῶ. — 167. ἀγαϑῶν. — ἐπιστήμονα. 
— 169. ἀνθρώπων. — ἐνδόξοις. — xoayzjaat , ὑμνῆσαι. — 

170. ** ἐπαίνων. — μεϑόδοις. 

1 ἱππίῳ Aw.— 2 τουτέστι — ἐνίχησε)] νικήσαντα ξ΄, vevixg- 

χότα u & q et edd. — 3 τοῖς] τὸ ξ΄. — παιζῇ Γ΄ Δ. — 4 χέλλητι 

AU μ' E φ'. — 5 Αἰοληίδι Γ ΛΑ ι΄, Αἰολίδι cett. — Post hane vocem 

delevi μολπᾷ cum I^". — 6 ϑηβαῖα u. — 7 3) xol ὅτι (om. xa) 

E. — ἐξαιολέων Δ. — αἰόλων μ' & et g' ante corr, edd. ante 

Beckium. — 11 Hoc scholium etiam in V (cod. Par. 2403) legitur. 

— τοῦ γερμηνοῦ V. — Ante πέποιϑα delevi vocem Ἄλλως. — 12 ἀπὸ 

excidit apud Mommsenum. — ἑδρυντὲ V, ἴδουν τὲ U, tacite corr. 

Mommsen. — 19 ὡς ἐμέ. ἔξ. δὲ xg. τὸ λοιπὸν πρέπει: δαιδ. Ὁ et 

Momnisen, ὡς ἐμὲ ἔξωϑεν προσληπτέον. τὸ δὲ À. πρέπει δαιδ. V, 

fori. recte. — δαιδαλωσέμεν V et Mommsen, δαιδαλωσαίμεν Ὁ etiam 

in textu. Ceterum in cod. U in scholio vet. δα v. 171 inter διοιὶ- 

κητὴς ei τεαῖσι de sententia Thoms Magistri verba τοῦ ἐμοῦ λόγου 
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gl. 171. ὁ “Ἑρμῆς 7 ὁ ἀγαπῶν σε δαίμων. — ἐπι- 

τηρητὴς τῆς ἐμῆς τέχνης ἢ σοῦ. " νόει δὲ xai τὸ ἐπέ- 
τροπος xaÜoAuxóv ὁ ϑεὸς ὁ ἐπίτροπος πάντων. — 172. 

* * ταῖς σαῖς. — 178, τὸ ὑπὲρ ἐμοὺ ἢ σοῦ βουλεύε- 

ὅ σϑαι. — 174, ** φροντίσιν. --- ἐ ἐμὸς ὁ βίος δηλονότι. 

— 175. εἰς τὸ ἑξῆς. — τῆς νῦν. — ** ἄν. — 176. ἐν 

ᾧ τότε νιχήσεις. --- χοσμήσειν σε. — 177. * t βοηϑὸν cj 

σῇ νίχῃ. — 178. μεταχεέρησιν. — φανερὸν διὰ τὸ ὑφηλὸν 

τοῦ τόπου. 

10 165—179. Τὰ. 1οῦτο xai ἐπὶ τοῦ Πινδάρου ὑπὲρ ἑαυτοῦ 

λέγοντος νοοῦσι, xai ἐπὶ τοῦ ᾿]Ιέρωνος. xai ἐπὶ μὲν τοῦ “Ἰέρωνος 

οὕτω" πέποιϑα δὲ xai ϑαβῥὼ μὴ τινα ἄλλον ξένον xal φίλον 

ἐμὸν δαιδαλωσέμεν xat χοσμῆσαε ἐμὲ ἐν χλυταῖς xai ἐνδόξοις 

πτυχαῖς xai περιβολαῖς ἐπαΐίνων, ἔδριν τε χαὶ ἐπιστήμονα χαλῶν 

15 xai ἀγαϑῶν ἅμα xat ὁμοῦ xal χυριώτερον xai χρείττονα τῶν νῶν 

ἀνθρώπων xarà δύναμιν σώματός τε xa) πλούτου, ἀμφότερα" 

τουτέστιν ἐλπέξω, ὡς οὐδένα ἄλλον ὕμνησα ἐμπειρίαν τε ἀγα- 

ϑὼν ἔγοντα xai χρείττονα τῶν νῦν ἀνϑράπων χατὰ δύναμιν. ἐπὶ 

δὲ τοῦ Πινδάρου οὕτω" πέποιϑα δὲ μή τίνα ξένον δαιδαλωσέ- 

90 μεν xai χοσμεῖν ἐν χλυταῖς πτυχαῖς ἐπαίνων, ἔδριν τε xal ἐπι- 

καὶ τῆς ἡμετέρας γνώσεως, ἤγουν ὃ Ἑρμῆς leguntur, qus fortasse 

Germani sunt additamentum. 

7 In b libri margine hzc adscripsit glossator: ἰστέον ὅτι εὐδείελος 

λέγεται ὁ καλῶς ἔχων τοῦ ἡλίου xcl κατὰ τὰ πρὸς ἑῶαν xol κατὰ và 

περὶ δείλην καὶ κατὰ τὰ πρὸς ἑσπέραν. --- 10 Lemma Πέποιϑα δέ omisi. 

cum ΓΛ ξ΄. — 11 νοῦσι T. — 12 xai ante φίλον om. Γ΄ — 18 δαι- 

δαλωσαίμεν 44. — χοσμήσειν coni Beck. — xàvtoig uw ante corr. — 

14 ἴδρυν ξ΄. — ἅμα χαὶ ὁμοῦ] καὶ ὁμοῦ Γ᾽, καὶ δὴ cett. Triclinio 

obsecuti, qui traditam scripturam ἅμα xal in ἄλλον xai mutavit. --- 

17 ἐλπίζω om. &'. — ὡς] xai I. — τε om. ε΄. — 18 χρείττον μ΄. — 

19 δαιδαλωσαίμεν I. — 90 xal χοσμήσειν &.— £v om. 44. — ἴδρυν E. 
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T e , — “ὦ 

στήμονα χαλῶν, ἅμα xal χυρίωτερον xal χρείττονα τῶν νῶν 

ἀνθρώπων xarà τὴν τοῦ λόγου δύναμιν, ἀμφότερα" τουτέστιν 
5 [/ L , 3 - 5 ΄ 9 f o * , 

ἐλπίζω ὡς οὐδεὶς τῶν ἀνδρωπων ἐπίσταταε οὕτως ἐγχωμιάζειν 
1 ty M 

τοὺς φίλους ὥσπερ ἐγὼ χαλλίστους ἐγχωμίων τύπους εἰδὼς xai 

χατὰ τὴν τοῦ λόγου δύναμιν πάντας ὑπερέχων. ἔστι δὲ τὸ χα- 
^t , -ΨΨ 

λῶν ἔδριν xal τὸ Qóvaptv χυρεωτερον ἰσοδυναμοῦντα πρὸς 

τὸ ἀμφότερα. διὸ xal μετ᾽ ἐχεῖνα τοῦτο λέγω χατὰ τὴν σύνταξεν, 

εἰ xai προηγεῖταε χατὰ τὴν φράσιν. ἀγνοοῦντες δὲ πάντες ὄντα 

ἔξωϑεν λαμβάνουσιν. ἔστε δὲ xal τὸ ϑεός πρὸς ἀμφότερον 
, y ᾿ ^ , e X4 » ςς - $^ 1 νοούμενον, ὥσπερ xat τὸ λέποε" ὁ ϑεός, ἤτοι ὁ ' Ἑρμῆς, ἐὼν xat 

. — -. , 

ὑπάρχων ἐπίτροπος τῆς ἐμῆς τέγνης, μηδεται xat. βουλεύεται τὰ 

ὑπὲρ ἐμοῦ, ἐν τεαῖς xai ἰδέαις μερέμναις, ἔχων τοῦτο τὸ βουλεύ- 

eaa. χῆδος xal φροντίδα. xat πάλιν" ὁ ἐὼν xai ὁ ὑπάρχων 
* 4 - Li , b! 

ἐπίτροπος σὸς ϑεὸς ἐν reatc xat ἰδίαις μερίμναις μηδεται xai 

βουλεύεται τὰ ὑπὲρ σοῦ. εἰ δὲ μὴ ταγὸ xai ταχέως λέποι, ἐμὲ 
X Cc - VoM KC 4 δ ϑ J ». l * 4A μὲν o ' Eppze, σὲ δὲ 0 σὸς φροντιστὴς ϑεός, ἤγουν εἰ μὴ ταχέως 

τοῦ βίου ἀπέλϑδωμεν, ἔλπομαι: xal ἐλπέξω ἔτε xal εὶς τὸ ἑξῆς, 

ἐλθὼν παρὰ τὸν εὐδείελον χαὶ φανερὸν Kpoóvtov λόφον, Trot 
"ἢ b] , o - 

παρὰ tz» θλυμπίαν, χλεΐξειν xai. ὑμνήσειν σε σὺν ἅρματι ϑοῷ, 

εὑρὼν ὁδὸν xai μεταχείοησιν λόγων γλυχυτέραν τῆς νῦν ἐπίχου- 

1 ἅμα καί LA, ἢ eett. — 4 τρόπους I: — 6 ἴδρις Av" μ' φ' et 

edd. ante Beckium, δρυς ξ΄. — 7 tà dug. yu wq. — λέγε Δ. 

— 8 δέ τινες edd. — 9. 10 ἔστι — λίποι ex Γ Δι᾽ addidi. — 9 

ἀμφοτέρους Δ. — 10 νοούμενος I. — ὡς καὶ I. — ὁ ex IA" est. 

— Novum scholium a voce ϑεός (ὅς & ) incipiunt edd. inde ἃ Beckio. 

— ἥγουν t". — 129—14 ἔχων — μερέμναις om. ξ΄. — 12 τὸ om. Γ.΄ — 

18 ὁ post xai omm. ΛΜ μ΄. — 15 Ante εἰ δὲ lemma Ei δὲ uz ταχὺ 

Ano. add. Bockh. — ταχὺ καὶ om. ξ΄. — ταχὺ] ταχὺ μὲν T. — 

16 yo. ὁ ϑεός A4. — 17 ἀπέλθομεν u' φ' ed. Rom., ἀπέλϑοιμεν Boeckh, 

tacite. — τοεξῆς 44 post corr. — 18 περὶ τὴν εὐδείελον ξ΄. --- καὶ 

τὸν qa». μ' φ' edd — 19 χλείζειν Γ φ΄. — σὲ 4. 

Scholis Pindar. θᾶ. Abel. — 7 

15 
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pov xai βοηϑόν. οὐ γὰρ ἐάσει τὴν σὴν νέχην ὑπὸ λήϑης ἀφανι- 

σϑῆναι. χρεῖττον δὲ ἐστιν ὑπὲρ cot “Ιέρωνος μόνου ταῦτα Aé- 

γεσϑαι. 

5]. 179. λόφον ἔξωϑεν. — οὖν. ---- ἰσχυρώτατον᾽ ἤγουν 

πολλὰ δύναται ἐν ἐμοὲ ἡ ἤοῦσα. 

: 180. Germ. ᾿γὼ μὲν τεμῶμαε ἐν τῷδε τῷ τόπῳ xat τῇδε 

τῇ γώρᾳ, ἄλλοι ποιηταὶ δὲ ἐν ἄλλοις’ ὁ δὲ βασιλεὺς ἐν παντὶ 

τόπῳ τιμᾶται. τὸ δὲ βέλος ἀλχᾷ τρέφει ἀντὲ τοῦ τὴν ἀλχὴν 

τρέφει xal αὔξει. 

Germ." 4λλοε δ᾽ ἄλλοιδσε μεγάλοι] ἐν ἄλλοις δὲ τόποις 

χαὶ χώραις ἄλλοι ποιηταὶ τυγχάνουσι μεγάλοε xai ἔνδοξοι. 

"gl. 180. * * ἀντὲ τοῦ λόγον. --- δυνάμει. --- αὔξεε --- 

* φυλάττει. — πράγμασι. | 

181. Tr. Τὸ δ᾽ £c, acov] τὸ ἐξοχώτατον, ἤγουν τὸ τῆς 

δυνάμεως χαὶ εὐδαιμονίας ἀχρότατον οἱ βασιλεῖς ἔχουσιν. 

gl. 181. ** ὡς ἐγώ, εἰς λόγον δηλονότι" τοῦτο γὰρ νοεῖται. 

— t 7τοι τὸ μέγιστον τῶν ἄλλων. | 

182. Germ. Ilópatov] paxpócepov xai μεῖξον xai ἡφηλό- 

τερον τῆς βασιλείας. | 

gl. 182. * * μηδαμῶς. — 183. σχόπει. — προσωτέρω, 

ἤγουν μὴ ζήτει δύναμιν μεέξονα: — ** ἤγουν περαιτέρω, τὴν 

βασιλεέαν ἔχων. 

184. Germ. ' ἔπίλογος, εὐχὴ δευτέρα. 3 εἴῃ σέ τε τοῦτον 

1 σὴν omm. edd. inde 8 Beckio. — 2 ὑπὲρ] ἐπὶ I. — μόνον w'. 

— Ἐθ τῇδε Mommsen addidit. — 7 δὲ ἐν] xoi ἐν Mommseni ed. — 

10 Hoc scholium non ab eodem quo prius auctore scriptum esse 

videtur. — 14 Scholium Tricl. ad v. 181 in ξ΄ minio scriptum, in ε΄ 

& prima manu in margine adscriptum est. — δ᾽ omm. μ΄ φ' et edd. 

ante Beckium, qui tacite addidit. — 15 ἀχρότερον uw ante corr. — 

18 μαχρότερον excidit apud Mommsenum. — Prius scholii comma 

in scholio vet. ad v. 184 inter lemma et verba ὁ vote, alterum, cui 

verba ἢ ἄλλως prefixa sunt, in calce eiusdem scholii legitur. 
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τὸν γρόνον. oUy? τὸν ἐνεστῶτα δηλοῖ, ἀλλ ὅλον τὸν χρόνον τῆς 
ζωῆς τοῦ “Ιέρωνος. 

gl. 184. ** εἴϑε. — τὸν τῆς σὴς ζωῆς. — 185. ** ἐπὶ 

μετεώρου σχήματος. --- βαίνειν. — 186. τοσοῦτον. 
187. Th. Τὸ σοφίᾳ προφαντὸν οὐγ ὁμολογουμένως λέγεε, 

ἀλλ ebyetat τοῦτο δοχεῖν, καὶ ἔχει τὴν δύναμιν πρὸς τὸ τοσάδε. 

δέον γὰρ οὕτως εἰπεῖν ἐμὲ δὲ εἴῃ τοσοῦτον ὁμιλεῖν τοῖς νεχη- 

φόροις, τουτέστι τοιούτους τοὺς ὑπερ αὐτῶν ὕμνους ποιεῖν, ὡς 

etyat προφαντὸν xat ὑπέρτατον πανταχοῦ εἰς τοὺς “λληνας ἐν 
- ? e , o * - M » τῇ g0Qtq* δέον οὕτως εἰπεῖν πρὸς μετογὴν τὸν λόγον ἔτρεψε 

4 4 * — P] - κ᾿ P d 

xat ἀντὶ τοῦ εἰπεῖν εἶναι, ὄντα εἶπεν. 

gl. 187. συνεῖναε δὲ ἐγχωμέων. --- * φανερώτατον xai 

ὑπέρτατον. — 188.** ὄντα. — πανταχοῦ. 

137—188. M.^9« ἔννεπεν avri τοῦ εἶπεν οὐδὲ λόγων 

ὅ Τὸ &nte σοφία deest, τοῦτο, quod etiam μ΄ q' exhibent, post 

óuoloy. additum legitur in edd. --- προφατόν 4, πρόφαντον T'ri- 

elinii lectio est in codd. mixtis et edd. — οὐχ] οὐχ ὡς I.— 6 πρὸς 

τὸ σάδε μ΄. — 8 ὑπὲρ αὐτοῦ [I?]| edd.; confer Beckium: «Po- 

terat esse ὑπὲρ αὐτῶν scil νιχηφόρων, sed Schol. forsan retulit 

ad Hieronem. — 9 πρόφαντον codd. mixti et edd. — ἐν] εἶναι 

£v μ΄. — 10 δέον οὕτως εἰπεῖν omm. [D?] edd. — 192 ὄντα 

- εἶπε I. — 14 Singule particule scholii Moschopulei ad vv. 137 

—188 in codd. et edd. sic disposite sunt: In q inter τελεσϑῆναι 

et τὸν μὲν (p. 100, 1) scholia Moschopulea ad vv. 139. 136 

inserta sünt; cetera sicut ex a edidimus in eo libro leguntur. 

In eodicibus mixtis ({! μ' ξ΄ g') post schol. Triclinianum (glossam 

'Thom.) ad v. 140 hsc sequuntur: p. 99, 14 — p. 101, 4, scho- - 

lia Thomana 8 vv. 142, 146, s&cholium Triclinianum ad v. 146, 

Thomanum ad v. 149, Mosch. p. 101, 4 — p. 101, 15, schol. 

Tricl. ad v. 158, Thom. ad vv. 159. 162, Mosch. p. 101, 15—102, 4 

"Thom. ad vv. 165—179, Mosch. p. 102, 4 usque ad finem. Ab 
al^ 
^S 
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, δ «« * EL! “« ᾿ ἐφηῴατο ἀδυνάτων τελεσϑῆναι. τὸν μὲν (139) εἰμῶν ὁ ϑεὸς 
ty EY 1 n «« ᾿ 

ἔδωχεν appa. χρυσοῦν xai ἵππους ὑποπτέρους ἀντὶ τοῦ ταχυτά- 

τους" οὗ γὰρ πτερωτοὶ ἦσαν ἀχαμάτους ἤγουν οὐ χοπιῶντας. 

ἕλεν δέ (142), ἀντὶ τοῦ χαϑεῖλε τὴν ἰσχὺν τοῦ Οἰνομάου, περι- 

5 φραστιχῶς ἀντὶ τοῦ τὸν Ülvópaov. ἕλεν, ἤγουν ἔλαβε xai τὴν 

παρϑένον τὴν ̓ Ιπποδάυειαν σύνευνον. ἔτεχε δὲ (144), ἀντὲ τοῦ 

ἐγέννησεν υἱοὺς ἕξ, λαῶν ἡγεμόνας, ἀνδραγαϑέαις ἐν φροντίδε 

ὄντας " ἀντιστρόφως ἀντὶ τοῦ οἷς ὀνδραγαϑίαι ἦσαν ἐν φροντίδι. 
- Y 146 e , 4 ς , E d ^ 

voy δὲ (146) γνωται ἐν περιφανέσιν αἱμαχουρίαις, ἤγουν yoatc 

hoe ordine ξ΄, in quo scholia ad vv. 162—179 (Κρόνιον) una cum 

textu carminis ab alia manu scripta sunt, eo tantum recedit, quod 

paraphrasim Moschopuleam p. 101, 15—102, 4 omittit. Editiones 

eum mixtis consentiunt, nisi quod in initio post ὡς ἔννεπεν ἀντὶ τοῦ 

εἶπεν scholium 'Thomanum ad v. 137, cui verba οὐδὲ. λόγων ἐφήψατο 

ἀδυνάτων τελεσϑῆναι adsuta sunt, tum premisso lemmate τὸν μὲν 

ἀγάλλων paraphrasim Moschopuleam τὸν μὲν — τιμῶν -— πτερωτοὶ 

ἧσαν, et scholium Triclinianum (glossam Thomanam) ad v. 140 ex- 

hibent; tum demum sequitur ἀχαμάτους ἤγουν οὐ κοπιῶντας eio. — 

14 σύνταξις margo μ' ξ΄. — ὦ ξ΄, οὕτως bq, qui non incipiunt no- 

vum comma; b etiam verba ἔννεπεν, ἀντὶ τοῦ omittit. — οὕτως ante 

εἶπεν &ddunt eodd. mixti. — οὐδὲν /",6 óé ξ΄. 

1 ἀφήψατο (CU, ἐφίψατο ξ΄. — Ante τὸν μὲν (τῶν μὲν 4) 

lemma Τὸν μὲν ἀγάλλων add. edd. — 2 ἔδωκε δίφρον, ἅρμα edd. — 

ὑπὸ πτέρους q. — ταχυτάτου |". — 8 o) γὰρ o) nmttg. a. — 

Ante ἀχαμάτους (ἀχαμάντους (' q'*e) lemma ἀχάμαντας add. 

Bockh. — ἤγουντοι ι(ἰ, — ἤγουν om. a. — μὴ κοπ. 4. — 4 ἕλεν δέ 

αὖ ι΄ μ' q', ἕλε δέ cott. — χαϑεῖλεν ι΄. — ὅ τὸν om. ε΄. — 6 παρϑέ- 

vov om. a. — t?» omm. a". — ἑἱπποδάμνειαν 4. --- 7 υἱούς] ἀγούς εἰ", 

παῖδας (Buprascr. υἱούς) u', υἱούς (γράφεται παῖδας in marg.) 9'. — Inde 

& voce ἀνδραγαϑέαις scholia Moschopulea leguntur in s, confer que 

ad p. 84, 5 annotavi. — ἀνδραγαθίας ξ΄. — 8 ἀνδραγαϑίαις s. — 

φροντίσι ξ΄. — 9 ἤνωται q, ἤνεκται 5. — περιφαναῖσιν μ΄ φ' et edd, 

ante Heynium, qui etiam de περιφάνταις cogitabat. 



SCHOLIA AD OL. I. 101 

δὲ αἱμάτων, ἃς συνχϑως ἐτέλουν τοῖς ἀποϑανοῦσι, teca v (148), 

τουτέστι ταφεὶς παρὰ τῷ ῥεύματι τοῦ ᾿ Ἀλφειοῦ, τύμ3ον ἔχων 

περιπολεῖσϑαε δυνάμενον διὰ τὸ μὴ πλησιάξειν τινί, παρὰ βωμῷ, 

ἔνϑα πλεῖστοι ξένοι ἀϑροιζόμενοι ἠγωνίζοντο. τὸ δὲ χλέος 

(151) cov ᾿θλυμπιάδων δέδορχεν ἀντὶ τοῦ βλέπεται, περιφανές 

ἐστιν éx μαχροῦ, ἐν τοῖς δρόμοις, οὗς ἔδραμεν ὁ Πέλοψ ἐρέξων 

τῷ Οἰνομάῳ, ὅπου (154) ταγυτὴς ποδῶν ἁμιλλᾶται xal ἀχμαὲὶ 

ἐσχύος γενναῖα xat ἀνδριχὰ ἐργαζόμεναι. τοῦτο γὰρ τὸ ϑρασύ- 

πονοίι. ὁ δὲ νιχῶν (197), ἐν τούτῳ δηλονότι τῷ ἀγῶνι, περὲ τὸν 

ἐπίλοιπον αὐτοῦ (Moy ἔγει εὐδέαν, ἤγουν ἠρεμίαν γλυχεῖαν ἕνεχα 

βραβείων τούτου τοῦ ἀγῶνος, τουτέστιν ἡσυχάζει μετὰ γλυχύ- 

τητος, οὐ ζητῶν βραβεῖα ἑτέρου ἀγῶνος, ἅτε δὴ τῶν μεγίστων 

τετυχηχώς. ἀεὶ δὲ τὸ ἀγαϑὸν (159) τὸ xarà τὴν παρεστῶσαν 
ἡμέραν, ἤγουν τὸ ἐνεστώς, χράτιστον ἔργεται, ἀντὲ τοῦ δοχεῖ, 

παντὶ ἀνϑρώπῳ. ἐμὲ δὲ (162) γρὴ ἐγχωμιάσαι ἐχεῖνον ὃν ὑπε- 
ϑέμην δηλονότι, τουτέστι τὸν ᾿Ιέρωνα, χατὰ τὸν νόμον τὸν dppó- 

Covra τοῖς ἱππιχοῖς διὰ μολπῆς, ἤγουν φὐδῆς, Αἰολίδος, ἤγουν 

i συνήϑους (7. --- ταφεὶς ἤγουν ante πεσών δ(ᾶ. b, non 

male. — 2 τουτέστι a (ὃ ex quo t) δὲ enotavi) b /" μ΄ ξ΄ φ', ἀντὶ 

to? 42 et edd. — 98 τινὰ 2. — 4 πολλοὶ &. συναϑρ. est in glossa 

Moseh. in codd. mixtis. — Ante τὸ δὲ lemma τὸ δὲ χλέος τηλό- 

$e» addunt /"&'&' (in quorum margine σύνταξις legitur) 9. — 6 
ob)c] οἷς s. — 7 τῷ] τὸ ξ΄. — ταχύτης a. — 8. 9 ϑρασύπονον s. — 
9 ἐν τ. τῷ dy. δηλονότι q, δηλονότι ἐν τούτῳ t. &y. 2. — 10 αὐτοῦ 

βίον om. s. — ἔχει εὐδημίαν s. — 11 τούτου τοῦ ego scripsi pro 

eo quod .ex versu sequenti irrepsit ἑτέρου, quod omm. edd.. — 

11. 12 Verba τουτέστιν --- ἀγῶνος om. /", 8 m. 1. in marg. ad- 

. dit& sunt in $g'. — μετὰ τῆς γλυχυτάτης u & φ΄. — 14. 16 

δοχεῖν ἀνθρώπω παντί q. — 15 Ante ἐμέ lemma ] ἐμὲ δὲ χρὴ v μ', 

σύνταξις in marg. add. μ΄ φ΄. — δὲ] εἰ s. — χρή α bqu', πρέπει cett. 

(in &' deest ἐμὲ δὲ — ἐξαχουομέναις, conf, que ad p. 99, 14 annotavi). 

— 16 τὸν ante νόμον om. s. — 17 τοῖς ἱππικῆς q. — αἰοληΐδος bz. 

10 

15 
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Θηβαϊχῆς ἢ Πινδαριχῆς. πέποιϑα δὲ (165) μηδένα ἄλλον φίλον 
ἀπὸ τῶν νῖν xarà τὰ ἀμφότερα xal χαλῶν ἔμπειρον xal χατὰ 

lay ἐπιχρατέστερον, χοσμήσειν στροφαῖς ὕμνων χλυταῖς, tou- 

τέστε μετεώρῳ φωνῇ ἀδομέναις xai ἐξαχουομέναις. ὁ ϑεός 

᾿ 5(171), ὦ “Ιέρων, ἐπίτροπος dv, ἤγουν τὴν φροντίδα ἀναδεδεγμέ- 

νος τῶν σῶν μεριμνῶν, τουτέστι τῶν περὲ σοῦ, ἃς ἐγὼ δηλονότε 
φροντίζω περὲ σοῦ βουλεύεται ἔχων ταύτην τὴν φροντίδα. εἰ δὲ 
μὴ ταχέως λέποι (174), ἔτε ἂν ἐλπίξω δοξάσειν σε σὺν ἄρματε 
ταχεῖ, δὲ οὗ σὺ δηλονότι νειχήσεις, ἀπελϑὼν διὰ τῶν ἐγχωμέων 
παρὰ τὸν Κρόνιον λόφον τὸν εὐδείελον, ἤγουν τὸν μετέωρον xat 

χαλῶς ἔγοντα rot ἡλίου xarà τὰ πρὸς ἑσπέραν xai τὰ περὲ 

δείλην ἑώαν, εὑρὼν βοηϑὸν ὁδὸν λόγων γλυχυτέραν. ἐμοὶ (179) μὲν 
οὖν ἡὶ Μοῦσα βέλος, avri τοῦ λόγον, τρέφει, τουτέστι περιέπεε, 

φυλάττει, χρατερώτατον χατὰ τὴν ἰσχύν " ἐπ᾽ ἄλλοις δὲ πράγμα- 
σίν εἰσιν ἄλλοι μεγάλοι" τὸ δὲ μέγιστον τῶν ἄλλων μέγεϑος 

. ἐπὶ τοῖς βασιλεῦσίν ἐστιν γὐξημένον τὴν ἔξογον αὐτοῦ αὔξησιν. 

py ἀπόβλεπε (188) πόρσιον, ἤγουν περαιτέρω, τὴν βασελείαν: 

1 πινδαρικοῖς φ΄. --- δέ om. a in fine versus. — φίλον omm. 

L9. — 9 τὰ omm. bq. — xai καλόν su q'. — 9. 8 χατὰ τὴν 

ἰσχύν codd. preter aqa4' (τὴν habet etiam b). — 4 μετεώρων s. 

— χαὶ é&ax. omm. μί φ΄. — Ante ὁ ϑεός lemma ϑεὸς ἐπίτροπος 

(ὃ 9. ἐπ. &') add. codd. mixti; σύνταξις margo μ΄ ξ΄. --- δ᾽ omm. 

4 ξ΄. --- δ ὦ] ὁ s. — ὦ ὦ i ἐπ. ὧν ξ΄... — δεδεγμένος ε΄, ἀναδε- 

δειγμένος bq. — 6 περί σου a", negl σοῦ zu E φ΄, περὶ σὲ cett. --- 

7 χαὶ BovA. &'. — βουλεύεται. ἔχω s. — ἐλπίδα 295. .— 8 ἐλπίδω q. — 

δοξάζειν ιἰ. — 10 π. τῶν χρόνιον ι΄. — xai om. ξ΄. — 11 ἔχοντα 

om. 4. — τὰ κατὰ (om. τὰ) μ΄. — 195. τὴν anie δείλην omisi cum 

abqsi' u φ΄. — Ante ἐμοὲ lemma ἐμοὶ μὲν. dv add. [α 3] codd. 

mixti et edd, omm. [a?] bg. — σύνταξις margo u' φ΄. — 18 οὖν 

om. /". — διέπει [q?| edd. — 14 - χρατερώτατον ex a κε enotavi, 

χαρτ. cetí., ut vid. — παρά ξ'. — Cum voce (ox)v expliciunt scholia. 

&d Ol I in z. — 16. 17 αὔξησιν  -- μὴ q. — 17 Ttov V. 
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δηλονότε ἔχων. εἴϑε εἴ σέ τε ταύτην τὴν ἐνισταμένην ζωὴν 

διέρχεσϑαι ὑψοῦ, τουτέστιν ἐπὶ μετεώρου σχήματος χαὶ χράτος 

ἁπάντων &yovrog, xai ἐμὲ τοσσάδε, ἀντὶ τοῦ τοιάδε, ὁμελεῖν 

τοῖς νιχηφόροις, προφανῇ ὄντα xarà σοφίαν πανταγοῦ χατὰ 

τοὺς " λληνας. | 5 

1 τὴν om. a. — 2 ἔρχεσθαι μ΄ qj. — 8 τοσσάδε ex ab esi, τὸ 

σάδε μ΄, τοσάδε cett. 



᾿Επίνικοι ᾿θλυμπιονίκαις. 

Θήρωνι ᾿Ακραγαντίνῳ ἄρματι.. Qu, β΄. 

[4γμητρίου Ἰριχλινίου ] 
- , - - * - 

περὶ τῶν χωώλων τῶν τε στροφῶν xai ἀντιστροφῶν 
“« , 1 b , 

5roU B εἔδους. ἔστι δὲ τὸ dapa στροφῶν e. ἤαλαεόν. 

Τοῦ β΄ εἴδους αἱ στροφαὶ xai ἀντιστροφαὶ xoay ἑχάστη có 
Τὸ α΄ περιοδιχόν, ἦτοι β΄ ἔαμβοι xai β΄ τρογαῖοι. χαλεῖται ὃ ὲ 

περιοδιχόν, ὅτι οὐχ ἔστε μέτρου τι εἶδος ἢ ἰαμβιχοῦ ἢ vpoyai- 

χοῦ ἢ ἑτέρου τινός, ἀλλ᾽ ἁπλῶς περίοδος χαλεῖται τὸ ὑπεράνω 

τοτῶν δ΄ συλλαβῶν σύστημα" péyor γὰρ δ΄ συλλαβῶν γνώριμοι ot 

πόδες, τὸ δὲ πλέον περίοδος. Τὸ β΄ ̓ Ιωνιχὸν δίμετρον. χατα- 

ληχτιχὸν ἀπὸ τρογαίων, διαλελυμένου τοῦ α΄ ele γ΄ βραχείας. 

71ὸ γ΄ ἀντισπαστιχὸν δίμετρον ἀχατάληχτον, πλὴν ὁ α΄ ἀντίσπα- 

στος διαλύεται εἰς β΄ βραχείας χαὶ μαχρὰν αἴ, xai ἡ χαταχλεὲς 

15 ἰαμβιχή. ἐμοὶ δὲ δοχεῖ ὡς ᾿Ιωνιχόν ἐστε δίμετρον ἀχατάλῃ χτον 

Hoc scholium metricum, quod ex meis codd. /" u' &' habent, ex 

cod. Cizensi edidit Hermann in ed. Heyn. T. III. P. L p. 206 sq. 

euius correctiones & Mose. B. firmari refert Boeckh. In novissima 

Heynii editione eliam cod. Aug. ab Hermanno consultus reperitur. 

38 τῶν τε στρ. &', recte; cfr. p. 44; τε omm. cett. — 4 Παλαιόν 

ante ἔστι est in edd., deest in ,", super titulum seriptum legitur in 

μ΄. — ὅ ἑκάστη om. ι΄. — 6 xal δύ /". — 8 ὑπὲρ ἄνω μ΄. — 

9 γὰρ om. εἰ. — 10. 11 χαταληχτιχῶν i" (xóv adscripsit m. 1 in 

marg.. — 12. 18 "Vocem ἀντίσπαστος bis habet μ΄. — 14 δὲ 

om. μ΄. e 
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τῆς à μαχρᾶς τοῦ ᾿Ιωνιχοῦ διαλυϑείσης εἰς β΄ βραχείας, τοῦ δὲ 

B' ποδὸς παίωνος ὄντος β΄ ἀντὶ ᾿Ιωνιχοῦ, ἔν τισι δὲ xal δεϊάμ- 

βου διὰ τὴν ἀδιάφορον. Τὸ δ᾽ γοριαμϑιχὸν δίμετρον χαταλῆχτι- 

χὸν ἀπὸ ἰαμβιχῆῇς συζυγίας, ἤτοι τοῦ α΄ σπονδείου. Τὸ ε΄ ἰαμβε- 

χὸν δίέμετρον βραγχυχατάληχτον᾽ ὁ β΄ ποὺς γορεῖος. Ἰὸ ς΄ ἀντί- 

σπαστος χαὶ συλλαβή. ἔν τισι δὲ διαλύεται 0 ἀντίσπαστος xarà 

τὴν β΄ μαχρὰν xai γίνεται πεντασύλλαβος. Τὸ ζ΄ ̓ Ιωνιχὸν ἀπ᾽ 

ἐλάσσονος δίμετρον χαταληχτιχὸν ἀπὸ τρογαίων᾽ τοῖς ᾿Ιωνιχοῖς 

ὰρ οἰχεῖοι οὗ τρογαῖοι. Tó  ἰωνιχὸν ἀπὸ μείζονος Ótuecooy γὰρ μετρ 
ἀκατάληχτον᾽ ὁ D δὲ ποὺς διίαμβός ἐστι πεντασύλλαβος. ἐντεῦ- 10 

Üey δὲ μανϑανέτω πᾶς, ἐς xal ἐν τοῖς ᾿Ιωνιχοῖς εὕρηνται ἔαμβοι, 

ἀλλ οὐ μόνον τροχαῖοι. Τὸ ϑ' παιωνιχὸν δίμετρον ἀχατάλῃηχτον 
ἐχ παίωνος δ΄ xal Κρητιχοῦ. TÓ ἐ ἀντισπαστιχὸν δέμετρον χα- 

ταληχτιχὸν εἰς συλλα3ην᾽ τετρασύλλαβοε γὰρ οἱ πόδες. ἡ τελευ- 

ταία ἀδιάφορος" ἔν rta: μὲν γάρ ἐστιν ὁ β΄ ποὺς τρέβρναγυς, 

&y τισ: δὲ ἀνάπαιστος. Τὸ «à. ὅμοιον τῷ ς΄. Τὸ ιβ΄ ἀντισπαστι- 

χὸν δέμετρον βραγυχατάληχτον. Τὸ «y. ἰαμβιχὸν ἑφϑημιμερές" ὁ 

γ΄ ποὺς τρέβραγυς. Τὸ ιδ΄ ἰαμβϑιχὸν δέμετρον . ϑβραχυχατάλῃη- 

χτον᾽ ὁ γ΄ ποὺς tpífpayue ἢ ἀνάπαιστος. ἑξῆς δὲ ἐφ᾽ ἑχάστῃ 

στροφῇ xai ἀντιστροφῇ παράγραφος. 

Περὶ τῶν χώλων τῶν ἐπῳὸ ὧν. 
. , ' ΄ ͵ Ai ἐπῳδοὲ χώλων 7 . TÓ α΄ χοριαμ,ϑιχὸν τρέμετρον Dpayuxa- 

τάληχτον. ἡ αὐ συξυγέα ἰαμβικὴ ἐκ σπονδείου" συγγενεῖς γὰρ τῷ 

γχορεάμβῳ οἱ (audor. Τὸ B' γοριαμβιχὸν δέμετρον ὑπερχατάλῃη- 

9 παίονος ι", παιῶνος μ΄. --- καὶ om. ξ΄. — 8 τὸ δὲ δὸν ,", — 

10 ποὺς ἴαμβος ξ΄. — 10. 11 ἐνταῦϑα ξ'. — 19 et 18 παιονικόν et 

παίονος (sic fere semper) ε" — 18 ἀναπαιστικόν ξ΄. --- 14. 15 τελευ- 

ταῖα μ΄. — 15 γὰρ ἔστιν ξ΄. --- 17 εὐθημιμερὲς μ΄. — 19. 20 ἑχάστη 

στροφὴ x. ἀντιστροφὴ ξ΄. — 21 Inscriptionem om. ξ΄. — 29 Αἱ 

ἐπωδοὶ ει" more Tricliniano, ἑχάστη ἐπωδὸς cett. — 98 γὰρ om. ξ΄. 

20 



106 SCHOLIA AD OL. II. 

xtoy, ἀρχόμενον ἀπὸ τροχαίων, ὃ μᾶλλον ἐπιχοριαμβειχὸν χαλεῖ- 

ται διὰ τὸ τῶν τρογαίων ἀνοέχειον. Τὸ γ΄ ἀντισπαστιχὸν δίμε- 

toov βραχυχατάληχτον, ὃ xai ἡμιόλιον λέγεται διὰ τὸ ἔχειν τόν 
“ , 

τε ὀλόχληρον πόδα xai τὸ ἥμισυ τούτου. TO δ΄ παιωνιχὸν δίμε- 
- -« « , 

ὅτρον àxatáAgxcov, ὅμοιον τῷ Ü τῆς στροφῆς. Τὸ ε΄ ἰαμβιχὸν 
, ΝΜ: , e €t , 1 , ' , ᾿ δίμετρον ἀχατάλῃχτον" ὁ β ποὺς τρίβραγχυς. Τὸ ς μιχτὸν τρο- 

ον , * - Bl , , ! . ? 
χαϊχὸν ἀπὸ ἰαμβιχῆς συζυγίας τρέίμετρον αχατάλῃηχτον᾽ εἰς τὸ 

Λάϊον (v. 70) συνέζησις. Τὸ ζ΄ ᾿Ιωνιχὸν δέμετρον ἀχατάληχτον. 
ἔν τισε δὲ xal ἐχ παίωνός ἔστε xa) δεϊάμβου. Ἰὸ » ἰαμβιεχὸν 

10 μεχτὸν ἀπὸ τρογαίων τρέμετρον χαταληχτεχόν. ἐμοὶ δὲ δοχεῖ 

ἀντισπαστιχὸν εἶναι ἐξ ἐπετρίτου β΄ xai δεἰάμβων. οἰχεῖοε γὰρ 

oí πόδες ἀντισπάστῳ.᾽ Eri τῷ τέλει ἑκάστης ἐπῳδοῦ τὰ ῥηδέντα 

σημεία. 

ΤΊ. Γέγραπται ὁ ἐπινέχιος θήρωνε᾽ ἀχραγαντίνῳ ἐν ἅρματε 

15 νεχήσαντι τὴν 02. ᾿Ολυμπιάδα. ἦν δὲ ὁ θήρων ἀνέχαϑεν ἀπὸ 0ioi- 

ποδος. ἐχηδευσε δὲ Γέλωνι τῷ τυράννῳ ἐπιδοὺς αὐτῷ τὴν ϑυγα- 
τέρα Δημαρέτην, ἀφ᾽ ἧς xai τὸ Δημαρέτειον προσωνομάσϑη νόμι- 

apa. xat αὐτὸς δὲ ὁ Θήρων τὴν Πολυζήλου ἀδελφὴν xai'lépc- 

νος ἔγημε, χαϑά φησι Τίμαιος. ἦν δὲ ὁ Θήρων υἱὸς Αἰνησιδάμου. 

8 χαλεῖται ι". --- 8. 4 τὸ τε (". — 4 τὸ ante ἥμ. om. ξ΄. — ὅ. 6 

ὅμοιον ---- ἀκατάληχτον om. ξ΄. --- ὃ τῆς στροφῆς ex εἰ΄ u' est pro τῶν 

στροφῶν. --- D. 6 τὸ πέμπτον --- τρίβραχυς add. miniator in marg. libri 

μ΄. — 9 xal om. ξ΄. — xai om. ξ΄. — 11 xol ἰάμβων (" E. 

Scholia in s σχόλια τῆς B' δῆς, in /" σχόλια τῶν αὐτῶν 

inscripta sunt; idem titulus in μ΄ φ' ante schol. ad v. 1 legitur. — 

14 Scholia Thomana ad inscriptionem carminis et ad v. 1 ex scholl. 

vett. sumpta sunt. — 9. τῷ ἄχραγ. δ εἰ' ξ' φ'. — ἐν omm. edd. — 16 

δούς edd. — 18. 19 ὁ Θήρων τὴν Πολυζήλου ἀδελφὴν xoci Ἰέρωνος 

ἔγημε ϑυγατέρα edd. in scholl. vett. cum optimis codicibus. — | 19 

ἔγημεν (". — ἐνησιδάμου καὶ μ΄, ἐνηδιδάμου φ'. 
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τοῦτον οὖν τὸν θήρωνα τεϑρίππῳ νιχήσαντα ὁμνήσομεν. xai 

οὗτος δὲ νοῦς αὐτοῦ. 
1. Germ. ᾿Μναξεφόρμιγγες]} ἀναξιφόρμεγγα τὸν ἀνάσ- 

σοντα τῆς φόρμεγγος xai τὸν ἀνασσόμενον ὑπ᾽ αὐτῆς. λέγει δὲ 
ὃ ποιητὴς πρὸς τοὺς ὕμνους xal πρὸς τὰ ποιήματα, πρὸς τὴν ὅ- 

ἑαυτοῦ φυχῆήν. 

Th. ᾿Αναξιφόρμιγγες ὄμνοι] oí τῆς φόρμεγγος ἀνάσ- 

σοντες᾽ πρῶτον γὰρ τὰ ᾷσματα συντίϑενται, εἶτα οὕτω xai 

πρὸς αὐτὰ καὶ λύρα ἁρμόζεταε᾽ 7) οἱ ὑπὸ τῆς φόρμιγγος ἀνασσό- 

μενοι" πρῶτον γὰρ ἔχρουον, εἶτα τὰ ἄσματα ἦδον, ὥς φησιν 10. 
“θμηρος (Od. a 155)". 

* Hrot ὃ φορμίζων ἀνεβάλλετο χαλὸν ἀείδειν. 

M.'Avagtgóputrrsc] ἤγουν ἄναχτες τῆς φόρμιγγος" 

ὑπουργὸς γὰρ ἡ φόρμιγξ τῶν ὕμνων xal πρὸς αὐτοὺς αὐτὴ 

ἁρμόζεται. xal τοὔνομα δὲ ἐνέργειαν δηλοῖ ἀεὶ xal οὐδέποτε 1. 

πάϑος, ὡς τὸ ἀλεξίχαχος xai παυσέχαχος xai πλήξιππος, χαὶ 

ἀλεξιάρῃ παρ᾽ ᾿Ησιόδῳ (ἐχὴ 464). 

1 Hec inde 8 τοῦτον e codd. Thomm. addidi. — τοῦτο Γ΄ --- οὖν] 
δὲ 4. — ὑμνήσομεν Γ' οὐ sic vel ὑμνήσωμεν est in scholio vet. ad v. 8, 

αἰνεῖ Πίνδαρος 4, qui solus verba xai οὗτος δὲ ὃ νοῦς αὐτοῦ servavit. 

— 8 ἀναξιφόρμιγγα ego addidi. — 5 Post ποιητὴς fort, οὐ μόνον, 

post ποιήματα autem ἀλλὰ xeà addendum est. — 7 Scholium Thoma- 

num ad v. 1 quod 4 inter glossas habet, cultro mutilatum estin Γ. 
— Lemma num Γ΄ habuerit incertum est. — 8 τὰ fort. om. I: — συν- 

τέϑεται i". — 8. 9 &9* οὕτω πρὸς αὐτὰ καὶ ἡ λύρα ἅρμ. schol. vet. — 

οὕτως (om. x«l) Γ΄, ut videtur. — 9 πρὸς αὐτὸν (9) T. —7 oinó μ᾽; — 

oí in ras. habet z, omm. I'(?) ξ΄. — τῆς om. ε΄. — 10 ἧδον om. T, 

&nijóov est in edd., sed δον habet etiam schol. vet. — 12 ὃ ex s 9" 

Rom. est, ὁ cett. — ἄειδεν 2 u', ἄεῖδεν φ'. — 18. Scholia Mosch. ad vv. 

: 1.2 in codd. mixtis post schol. Thom. ad v. 5 leguntur. — 14 γὰρ] 

δὲ 4" u' E' g'. — αὕὐτοὺς om. q. — 15 δὲ ἀεὶ ἐν. 0. ξ΄. — 16 xaoíxaxog: 

καὶ πλέξιππος a. — 17) ἀλεξιαρὴ μ' φ. -— παρ᾽ ὅμήρω S. 
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.gl. 1. oi τῆς φόρμιγγος ἀνάσσοντες. ---- * * ὦ. 
2. M. Tiva 0 cóv] ϑεὸν βουλόμενος xai ἥρωα xa) ἄνϑρω- 

πον ὑμνῆσαι, ty. εὐπορίαν σχῇ φανερὰν τὴν ἑαυτοῦ χαταστῆσαι 
γνώμην, ἐν ἐρωτήσει σχηματίζει τὸν λόγον" ποιεῖται δὲ τὴν ἐρώ- 
τησιν πρὸς τὴν ἑαυτοῦ Μοῦσαν τὴν συντιϑεῖσαν τοὺς ὕμνους" τοὺς 
ὕμνους γὰρ τέϑησιν ἀντὶ τῆς δυνάμεως τῆς συντιϑείσης αὐτούς. 

εἶτα οὐ γυμνὰ ἐπάγει τὰ ὀνόματα τῶν ὑμνηϑησομένων, ἀλλὰ μετὰ 

τῶν αἰτιῶν, δὲ ἃς αὐτοὺς ὑμνεῖν βούλεται, ἵνα χαὶ τὸ προσῆχον 
ἀποδιδοῖτο τοῖς ἐγχωμιαξομένοις. era) γάρ" αὖ ὕμνοι ἄναχτες 

τῆς φόρμιγγος, τίνα ϑεὸν μέλλομεν ὑμνήσειν, τίνα ἥρωα, τίνα δὲ 

ἄνϑρωπον ; καὶ Πίσα (4) μὲν δὴ ἐστι τοῦ Διὸς ἱερά, ὥστε δηλονότι 

ὑμνητέον ἐστὲ ϑεὸν τὸν Δία" τὴν ᾿θλυμπιάδα δέ, ἤγουν τὸν 

ἀγῶνα τὸν ἐν τῇ Πίσῃ ὁ ̓ Πραχλῆς ἔστησε, τουτέστι συγχροτεῖ- 
σϑαι ἐποίησεν, ἀχρόϑινα (T) πολέμου, ἀντὲ τοῦ ἐξαίρετον ἀνά- 

ϑημα ὃ παρέσχεν ὁ πόλεμος, ὃς ἐπολεμήϑη δηλονότι αὐτῷ πρὸς 

Αὐγείαν, ἐπεὶ οὐχ ἐδίδου αὐτῷ ὁ AUyeíac τὸν συμπεφωνημένον 

τῆς ἐξαιρέσεως τῆς χόπρου τῶν ϑρεμμάτων αὐτοῦ μισϑόν. πρέ- 

πον δὴ οὖν δηλονότι xai ἤρωα ὑμνεῖν τὸν 'Πραχλέα. 

2 σύνταξις sine cruce adscriptum est in marg. μ΄, cum cruce in marg. 

φ΄. — βουλ. xal 9:óv καὶ ἥρωα &'. — 8 ὑμνήσιν (sic) a. — ἀπορίαν 

μ΄. — σχῇ πρὸς τὸ qav. edd. — τὴν αὐτοῦ siu φ', τὴν αὐτὴν 

ξ΄, — 4 ποιῆται q. — 6 ἀντὶ τοῦ δυν. s, ἀντὶ τοῦ τῆς δυν. φ΄. — 

7 ἐπάγοι μ' φ΄. — 8 αὐτὸν ὑμνεῖν 5. — 9 ἀποδιδοῖ τὸ a, ἀποδιδοῖ ξ΄. 

— σύνταξις ad φησὶ γὰρ adscriptum est in ,". — 10 δὲ omm. s μ΄ ξ΄ φ' 
- . σ 

.àd mentem Thome Magistri (non Trielinii). — 11 πίσα μὲν δὴ ἐστιν 

' ἱερὰ τοῦ διός q, aique ἐστὶν ἱερὰ est glossa Mosch. ad Διός. — διὸς 

ἡ ἱερὰ ξ΄. — δηλονότι, quam vocem etiam glossa Mosch. habet, ex 

aq & addidi. — 18 τῇ ex aq est. — πίσσῃ q.— ἔστησε om. μ', tovt. 

'συγχρ. ἐπ. om. ξ'. — συγκροτῆσαι q u'. — 14 ἀχροϑόνια unus librorum 

Bockhii, sed cf. etiam Mommsenum Annot. Suppl. p. 14: «mei Sch. 

Rec. Testes ( Zu'»') et illo et duobus aliis locis nihil variant». — ἐξ. 

ἀγῶνα xol ἀνάϑημα μ΄. — 15. 16 no. τὸν aby. i". — 16 ὃ Abyslag 

omm. edd. — τοῦ συμπεφωνημένου z. — 1 τοῦ xóngov a ξ΄. — 18 

«δὴ omm. zi" u' & q'. — τὸν ἡρακλέως a. 
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gl. 3. ** ἄνϑρωπον. --- ὑμνήσομεν. 

4. Germ. ἤτοι Ilia a μέν] τὴν μόνην πρότασιν τίϑησιν ὁ 

ποιητὴς χαὶ τὴν χατασχευὴν ἐᾷ, πρὸς τὸ ξενίζον ἐναποβλέπων 

xal τὴν χοινὴν ὡς ποιητὴς ἐχφεύγων γραφὴν. κὶ “Η μὲν Πίσα τοῦ 

tóc. οἷον ἐν συννοίᾳ γεγονὼς πρὸς ἑαυτὸν λέγει, δι᾽ ἣν αἰτέαν 5 

ὑμνεῖν τὸν ϑεὸν δεῖ. παρίστησι δὲ μόνας τὰς αἰτίας ἁπλᾶς" ὅϑεν 

συλλογιστέον πᾶς ὁ ἀναγινωσχων᾽ ὦ γὰρ ποιητὴς ἐχφεύγει τὴν 

συνήϑη γραφήν, πρός τι τερατωδέστερον xal ξενίξζον ἐναπο- 

βλέπων. 

gl. 4. δή. — ἐνταῦϑα γὰρ ὁ "Üluuntaxóc ἀγων, εἰς ὃν 10. 

ἀνεφέρετο. 

9. Th. “Ηραχλῆῇς στερηϑεὶς τῶν μισϑῶν, obs ὑπέσχετο 

αὐτῷ δοῦναι 4ὐγείας ὁ τῆς "Πλιὃος βασιλεὺς διὰ τὴν τοῦ χό- 

προὺυ ἐχφόρησιν, ἐστράτευσε χατ᾽ αὐτοῦ μετὰ τὸ τετελευτηχέναι 

τοὺς δώδεχα ἄϑλους. xai πόλεμον συνάφας xal τοῦτον ἀνῃρη- 15: 

χὼς τὴν τε πόλιν  HÀw λαμβάνει xai ἐχ τῶν σχύλων πανήγυριν 

ἔστησε πρὸς τὸν Δία. ταῦτα δὴ τὰ ᾿θλύμπια ἐτελεῖτο οὖν χατὰ 

πέντε γρόνους. 

** ayri μιᾶς συλλαβῆς gl. 5. τὸν ᾿θλυμπιαχὸν ἀγῶνα. --- 

ot δύο. 2 0 

7. Germ. AxpóD tva] ὑπερευχαριστήρια xai ἀπάργματα" 

8 xai ego addidi. — 4 ἐς Mommsen coni. pro ὁ. — Paragraphi 

signum ego posui. --- Πίσσα U, tacite corr. Mommsen, — ὅ £v ἀσυννοία 

Mommsen tacite edidit. — 6 παρέστησε Mommsen, tacite. — 12 Lemma 

Ὀλυμπιάδα δ᾽ ἔστασεν Ἡρακλέης est in z edd., tum additur ἱστορία 696v 

ἡρακλῆς τὰ ὀλύμπια συνεστήσατο in u' φ' et marg. t", ἱστορία ὅπως (ὡς 

5) ἦρ. t. 04. ἔστησεν est in καὶ et edd., desunt lemmata in Γ 4 ξ΄. — 18 δώ- 

σειν I. — ἥλιδος z. — τοῦ χόπρου Γ A, τῆς x. cett. — 14 τελευτηχέ- 

ναι (sic) ex τελευχέναι A4. — 17 ἔστησε πρὸς τὸν δία Γ 4, “ἔστησεν 

εἰς τιμὴν τοῦ (τοῦ omm. z/" μ' ξ΄) διός z^ μ' E φ' et edd. — 17. 18. 

Verba ταῦτα --- χρόνους ex I'A/" addidi. — 17 δὲ 4. --- Colon 

post Ὀλ. est in Με". 
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ἐνταυϑδοῖ δ᾽ ἐναντίως διδάσχων, αἷς γινώσχω μέν, ἐπαφῆχα δὲ 

διὰ τὸ ξενίξον τὴν χατασχευὴν ἐχεῖ. 
gl. 7. ἀπαρχάς. ---- τοῦ πρὸς Αὐγείαν τὸν βασιλέα " ἤλιδος. 

— 8. ἤγουν τῆς νίχης τῆς διὰ τετρώρου ἅρματος γενομένης 

5 αὐτῷ. — 9. * * τῆς νίχην φερούσης. | 

10. Germ. Τὸ yey ωνητέον ἀντὶ τοῦ. ἄξεον Uuvraat, pe- 

γαλῦναι. εἰς τὸ γεγωνητέον xai ὑμνητέον attxtéov. xal τὸ ὀπὶ 

αντὲ τοῦ ὅπως xai χαϑά, 7 τῷ ἐμμελεστάτῳ ᾷσματι. 

gl. 10. ὑμνητέον ἐν λόγοις. ---- φωνῇ. ---- 11. * τόν. — * ξε- 

10 νοδόχον. — 12. στηριγμα᾿ ---- * * ἑδραίωμα. — τῆς ἐν Σιχελέᾳ 

πόλεως. 

13. Germ. Βὐωνύμων τε πατέρων ἐνδόξων" ἐπεὶ ὁ 

ϑήρων ἀπὸ Κάδμου τὸ γένος. ἢ οὕτω. πάνυ ὑπερβαλλόντως 

ἐπαίρει τὸ ἐγχωώμιον ἐνδόξων προγόνων, ὅτε xav ἐπίτασιν 

15 αὐτὸν ἄνϑος λέγει ἄωτον γάρ ἐστι τὸ ἄνϑος xal ἀπάνϑισμα 

ἐξαίρετον. 

gl. 13. εὐγενῶν xot ἐνδόξων xol παρὰ πάντων εὐφημου- 
* , 

μένων. — 14. αἀπάνϑισμα, χαλλωπισμα. — ἢ 
ἢ ox* 

τῇ διχαιοσύνῃ 

τὰς πόλεις ὀρϑοῦντα᾽ --- τὸν ὀρϑοῦντα xal στηρίζοντα τὰς 

: 90 πόλεις διὰ τῆς δεχαιοσύνης. 

15. Th. φασὶν Αΐμονα τὸν Κἀδμου ἔχγυνον ἀποχτείναντά 

τινα ἐμφύλιον ἐχ Θηβῶν ᾿Αϑήναζε᾽ zapayeyevraDat, τοὺς δὲ 

1 ἐναν ὕ). --- . 6. Post τὸ delevi δέ. — 8 ἢ τῇ ἐμμελεστάτῃ" ἄσματι 

U, correxi. — 18 οὕτως U. — 14 Post éyx. delevi punctum, colon 

post προγόνων in comma muíavi, λέγει pro λέγων scripsi --- προγ.] 

πατέρων ed. Mommsen. — 16. 17 τὸ γὰρ ἄωτόν ἐστιν ἄνϑος καὶ ἐξ. 

-ἀπ.3 — 91 Lemma ἱστορία ὅπως ἦλθον εἰς ἀχράγαντα οἱ τοῦ ϑήρω- 

voc πρόγονοι rubro scriptum premittitur in μ΄ φ', atramento scriptum 

in e (qui óc pro ὅπως habet); — /" (qui om. ἑστορία), in marg. ha- 

bet; in edd. ante Bockhium nihil nisi Ἱστορία premittitur. — τὸν 

toU x. cod. exceptis ΓΔ. — ἀποχτείνατα μ΄. — 99 ἐχφύλ. μ΄. 



SCHOLIA AD OL. II. 111 

ἀπὸ τούτου πάλιν ἐξ ̓ ᾿Αϑηνῶν μεταστάντας 'Póbov aiv ' Apyetore 

οἰχῆσαι. xai μετὰ ταῦτα στάσεως αὐτοῖς ἐνταυϑοῖ γενομένης 

εἰς Σιχελίαν ἐλϑόντας ᾿Αχράγαντα χτίσαι, πολλὰ χαμόντας περὲ 

τὴν χτίσιν διὰ τὸ ὑπὸ τῶν ἐχεῖ χωλύεσϑαι. ἄρχοντες δὲ τῶν τὴν 
, f , , ! X y * 1 5 

ἀποιχέαν στειλαμένων ' Avcipruos xat ἔντιμος ἧσαν, ev μετὰ 
e * , * 

ἑβδόμην xal εἰχοστὴν γενεὰν Θήρων οὗτος γέγονεν. ἱερὸν δὲ 

δἔχημα ποταμοῦ λέγει τὴν Σιχελίαν, ἐπειδὴ ἐντὸς αὐτῆς ποτα- 
-φ , “- Ϊ P 

μὸς ! Axpáyac ὁμώνυμος τῇ πόλει, ἢ Γέλλας ὁμώνυμος τῇ &xet 
, * . *'A 

πόλει Γέλλᾳ ῥέει. ἱερὸν δὲ ἢ τὸ μέγα ἢ τὸ ἔχον ἱερά, ἢ ὅτε ἡ 

ἐν Σιχελίᾳ ᾿Αχράγας Περσεφόνῃ παρὰ Διὸς ἐδόϑῃ εἰς τὰ ἀνα- 10 

χαλυπτηρια. 

gl. 15. * οἱ πατέρες. — * τῇ φυγῇ. — 10. μέγα 7 

ϑεῖον᾽" — t διὰ τὸ εἶναε αὐτόϑε νεὼν τῆς ᾿Αϑηνᾶς. — 17. 
"3* * ἃ τοῦ ᾿Αχράγαντος 7? Γέλλα᾽ — 
δε 

τοῦ ᾿Αχράγαντος. --- 

ἧσαν, ὑπῇρχαν. — 18. ἀσφάλεια, φυλαχή, ὥσπερ ὀφϑαλμὸς 15 

1 μεταστάντας Γ' Δ, μεταναστάντας cett, — ὦ αὐτοῖο om. I* 

— 8 ἀνελθϑόντας ξ΄. — χτῖσαι (LU. — 4 ἱπὸ] ἀπὸ s ante corr. — 

ὑπὸ τῆς ἐχεῖ ξ΄. — τὴν ex DA" & est. — ὅ ἀποικίᾳ u' φ' et edd, 

ante Heynium, qui ex Beckii coniectura ἐπ᾽ ἀποιχέα edidit ; ἀποικίαν 

(Sie etiam 2) Boeckh. — 6 ζ΄ xai εἰκοστὴν ξ΄ οὐ liber ex quo 7'4 libro- 

rum communis fons descriptus est, in eis enim ἕβδομον x«i εἰκοστὴν 

legitur, ἑβδόμην xoi tixootüv |", ἑβδόμην εἰχοστὴν u' q', εἰκοστὴν ἑβδό- 

μὴν edd. Verba εἰκοστὴν ἑβδόμην temporum rationi repugnare demon- 

siravit Beck, quare Heyne vocem εἰχοστὴν uncis inclusit refragante 

B&cholio vetere ad v. 16. Bockh nihil mutavit, sed hane notam addidit: 

«Antiphemus et Entimus Gelam condunt Ol. 22, 3. Hinc ad Theronem 

non multe states sunt. Sed scholiastes recentior numerum tatum 

ex antiquo scholio eoque depravato duxit, in quo à Cadmo ad "The- 

ronem viginti septem, sed ut nunc [ex cod. Ambr.] editum est, tantum 

quindecim numerabantur  :etates». — 7 λέγει ποταμοῦ T; — 8 

πόλει om. 44. — γέλα 2, γέλας ξ΄. — 9 ῥέα “. — 7 om. (" — 10 ἐδόϑη 

παρὰ Διὸς codd. et edd. exceptis ΓΖ. — và ex D'A424" 8 φ' addidi. 
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τῷ σώματι. — 19. ** μεμοιρασμένος. --- 20. εὐφροσύνην" ταύτης 

γὰρ δεῖ τῷ πλούτῳ. --- * * ἄγων) ἀντὶ μιᾶς. — 21. οὐ γὰρ ἐχ 

πατέρων, ἀλλὰ τοῖς αὐτῶν ἔργοις τιμὴν xai πλοῦτον ἐχτήσαντο. 

8—21. M. Θήρωνα δέ] τὸν θήρωνα δὲ ἐνδέχεται μέλεσιν 

5 ὑμνεῖν" τοῦτο γὰρ τὸ γεγωνητέον ὀπέ ἕνεχα τετραορίας, ἀντὶ 

τοῦ ἀγῶνος δὲ ἅρματος νιχηφόρου᾽ δίχαιον ξένον (11) τουτέστι 

δέχαιον ὄντα χατὰ τὴν quay τῶν ξένων" ἔρεισμα, ἤγουν στήν 

ρίγμα, ἀσφάλειαν τῆς ᾿Αχράγαντος χαὶ εὐχλεῶν πατέρων υἱὸν 

égatoerov: ἀπὸ τοῦ Κάδμου γὰρ χατήγετο' ὀρϑόπολιν, τουτέστε 

10 συνιστᾶν xai ἀνορϑοῦν πόλεις ἐπιτήδειον. χαμόντες o? πολλά 

(15), οἴτινες, οἱ πατέρες αὐτοῦ δηλονότι, πολλὰ χατὰ τὴν ψυχὴν 

χαμόντες, ἤγουν πολλὰ λυπηϑέντες, πολλὰ ἀγωνιάσαντες πρό- 

τερον ἐν ταῖς ἀπὸ Ρόδου εἰς Γέλλάν, εἶτα ἐχεῖϑεν εἰς ' Axpáyavra 
μετοιχήσεσιν, ἱερὸν ἔσχον οἴχημα ποταμοῦ, ἤγουν τὴν Αχρά-᾿ 

15 γαντα, ἣν παρὰ τῷ ποταμῷ ἱδρύσαντο τῷ ' Axpáyayet τῶν ἐν τῇ 

Σιχελίᾳ τε ἦσαν ὀφϑαλμὸς (17), ἀντὲ τοῦ οἱ περιφανέστατοε 
| € . , ἢ 2 "3 , * - 

xai ἡγεμονιχωτατοι, βίος τε ἐπηχολούϑει εὐτυχὴς πλοῦτόν τε 

4 σύνταξις. ϑήρωνα δὲ z, 1 σύνταξις est in marg. εἰ μ΄, lemma 

om. 4. --- μέλησιν ξ΄. — D γεγωνητέον' ἐπὶ (ἐπὶ etiam 4) ἕνεχα a. 

— 8. 9 ἐξαίρετον υἱόν edd. — 10 ἀνορϑοῦντα πόλεις s et edd. ante 

Beckium, qui ex Oxoniensum coniectura correxit; idem συνιστᾷν 

ἐπιτήδειον xol ἀνορϑοῦντα πόλεις legi posse observavit ; ἀνορϑοῦντα τὰς 

πόλεις ἐπ. 9, qui vitiosa lectio etiam in glossas omnium quotquot 

novi codices mixti generis irrepsit. — 10 σύνταξις lemmati x. οὗ π. pre- 

missum est in 2, eadem vox legitur in marg. μ΄ 9' ; lemma om. q. — 

11 δηλονότι ai &'. — τὴν om. &'. — 18 ἀποῤόδογ q. — εἰς post éx. om. ξ΄, 

— 14 μετοικίσεσιν &'. — ποταμῶ a. — Ttov ic. — τὴν (expl. versus ) ὃν 

ἀχρ. a. — 16 ποταμῷ] βωμῷ q', Bouo ξ'. — Post Ἀχράγαντι hec inserta 

leguntur in codd. mixtis et edd.: ἱερὸν δὲ διὰ τὸ εἶναι αὐτόϑι νεών; 

(ἱερὸν &' q', sed νεών m. 2 in marg. q') τῆς ἀϑηνᾶς ἢ ὅτι (εἰς add.edd.) 

ἀνακαλυπτήρια ὑπὸ τοῦ διὸς ἐδόϑη (ἐδ. ὑπὸ v. ὃ. /') τῇ (τῇ om. /") 

περσεφόνῃ. — τῇ om. a. — 16 oí omm. ι΄ 2 ξ΄. — ὑπερηφανγέστατοιε 

ξ΄. — 17 v s. — ἐπιχολούϑει qu' ξ΄. 
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xai ἐπαγωγὸν δύναμιν ἐπάγων ἀρεταῖς γνησίαις (21), ἤγουν 

οἰχείαις τῷ γένει αὐτῶν. 

gl. 22. ἤτοι Κρόνου υἱέ. — 93. ἤγουν ὦ τὸν οὐρανὸν οἰχὼν 

ἢ διεξάγων. — 38. τῶν γὰρ ἄλλων ἀγώνων xopug? τὰ ᾿Ολύμ- 

zta* ἢ ὅτε ἐν τῇ ̓ θλυμπίᾳ λόφος ἣν ὁ χαλούμενος Κρόνος. --- Qt 

25. τὴν Πίσσαν᾽ ἐνταῦϑα γὰρ οὗτος zy. — 26. * εὐφρανδ etc. — 

97. εὐμενής, εὐφραντιχός. γῆν δὲ λέγει, ὅσης ὁ Θήρων üpyet 

ἢ o6 αὐτοῦ πρόγονοι. 

28. Germ. Τὸ χόσμησον ἀντὶ τοῦ xai χοσμεῖσϑαι ποίη: 

σον, ἦτοι ἄρξασϑαε ἀπὸ voL νῦν ἐν ἀταραξίᾳ. 10 
ΤΆ. ᾿Βπειδὴ τὸ γένος πλῆϑός ἐστι, διὰ τοῦτο εἶπε τὸ σφέ- 

σιν. ἔστιν οὖν τὸ μὲν χόμεσον πρὸς τὸ λοιπῷ γένει, τὸ δὲ 

πατρέαν πρὸς τὸ σφέσεν, ly ἢ" τὴν πατριχὴν αὐτοῖς γῆν. τῷ 

λοιπῷ δὲ γένει νόει ἢ τοῖς ἀπογόνοις τοῦ θήρωνος, ἢ τῷ θήρωνε 

xai τοῖς περὲ αὐτόν, ὃ xai χρεῖττον. δέον δὲ εἰπεῖν εὔφρονα 15. 

πρὸς τὸ ἄρουραν, εὔφρων εἶπε πρὸς τὸ χόμισον. λέγει δὲ 

ὅτε εἰ xal οἱ πατέρες τοῦ Θήρωνος πολέμοις xal στάσεσιν 

ἐχρήσαντο, ἀλλ᾽ εἰρηναίαν τὴν ζωὴν θήρωνε xat τοῖς περὶ αὐτὸν 

ποίησον. 

gl. 28. * τὴν πατριχῆν. — * * αὐτοῖς. — ἄγαγε" — τ ἤτοι 30 

πλείονος ἀξίωσον τῆς ἐπιμελείας. 

29. Th. 'O Θήρων οὗτος ᾿ Αχραγαντίνων βασιλεύων Γέλωνι 

1 xai bis habet q. — yv. ἀρ. ("΄. — 9 τῷ] τὸ q. — 9 Post τὸ de- 

levi δέ. — 11 Schol. Thom. ad v. 28 om. s. — 12 πρὸς τῷ λ. A/". — 

18 αὐτῆς u' 9'. — γῆ T. — 18. 14 τὸ δὲ 4. y. ξ΄. — 14 7 τοῖς] 7vo: edd. 

— ἀπογόνοις ΓΔ", ἀπὸ γένους cott. — 15 περὶ αὐτῶν ξ΄. — 16 

εὔφρων] sbyoor ξ΄. — 18 τῷ ϑήρωνι Γ. --- τοῖς] τῆς Δ. — 19 ποίησον) 
χόμισον ε΄. — 22 ἱστορία περὶ τοῦ ϑήρωνος xol ἱέρωνος premittitur 

in s, περὶ τοῦ ϑήρωνος minio scriptum in ξ΄, ἱστορία περὶ τῶν πε- 
πραγμένων ϑήρωνος xal ἱέρωνος in g', marg. μ et in Bokhii edi- 
tione (ἱστορία tantum est in cett. edd. eadem habet /" in marg. 
nisi quod ϑήρωνι χαὶ ἑέρων iu eo legitur. -—— ὃ omm. s Boeckh. 

Seholia Pindar. ed. Abel.. 8 
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τῷ 'lépuvos ἀδελφῷ ἐπιχῃηδεύσας γάμῳ συνάπτει τὴν αὐτοῦ 

ϑυγατέρα Δημαρέτην. τοῦ ὃ: Γέλωνος τελευτήσαντος IloÀó- 

ζηλος ὁ ἀδελφὸς αὐτοῖ τὴν βασιλείαν xal τὴν γαμετὴν αὐτοῦ 

διαδέχεται. λαμπρῷ δὲ ὄντε αὐτῷ χατὰ τὴν Σιχελέαν “Π]έρων 
5 ὁ ἀδελφὸς φϑονήσας xal προφασισάμενος τὸν πρὸς Συϑβαρέ- 

rag πόλεμον, ἐξάγει τῆς νήσου τοῦτον. χατωρϑωχότος οὖν 

χαὶ τοῦτον τὸν πόλεμον Πολυξήλου, “ἰέρων οὐχ ἔχων O 

τε xal γένοιτο πρὸς αὐτὸν ἐπειρᾶτο νεωτερέξειν. Θήρων 

οὖν ὑπεραγαναχτήσας ϑυγατρὸς ἅμα xal γαμβροῦ συῤῥᾶξαι 

10 πρὸς ἱΙέρωνα ἠβούλετο πόλεμον, ὃν Σιμωνέδης ὁ λυριχὸς χα- 

ταπαύει διαλλάξας πρὸς ἀλλήλους αὐτούς, ὡς xal. χηδείαν 

τινὰ πρὸς ἀλλήλους ποήσασϑαι “Ἰέρωνα. λαβόντα τὴν θήρω- 

νος ἀδελφὴν. φασὶ δέ τινες τὸ πεπραγμένων ἀντὶ τοῦ συμ- 

ϑάντων τοῖς προγόνοις χαμάτων. ἄνω γὰρ εἶπε (v. 15) Καμόντες 

18 οὃ πολλὰ ϑυμῴῷ. 

gl. 29. * τοῖς ἑξῆς ἀπογόνοις τοῖ Θήρωνος ἢ τῷ Ozpovc 

— ** τοῦ Θήρωνος" τοῖς ἑξῆς ἀπογόνοις. ἤτοε τῷ θήρωνι. --- 

* τοῖς προγόνοις" — t τὸν πόλεμον αἰνέττεταε τὸν πρὸς “Ιέρωνα. 

— 380. διχαιοσύνῃ. --- ἐχτὸς διχαιοσύνης. --- 381. ὅμοιον τῷ 

1 αὐτοῦ ΓΔ κι" μ' Rom, ἑαυτοῦ ξ' 9, αὑτοῦ edd. inde a 

Beckio. — 8 τὴν στρατηγίαν coni Beck. — 4 αὐτῷ om. ξ΄. — 

ὅ τὸν προσιβαρέτας ξ΄. — σιβαρίτας T, συβαρίτην 5, συβαρίταν μ΄. — 

6 ἐξά est in 44. — τοῦτον τῆς νήσου codd. mixti et edd. — κατορϑωχό- 

toc z i" ξ΄. — 7 ὁ 'Iégov omnes preter 42:4" μ' & 9.— 9 οἷν om, ξ΄ .— 

&yavaxt. ξ΄. — ἅμα ϑυγατρός ι"΄. — γαυροῦ ξ΄. — συῤῥᾶξαι I, ovó- 

ῥάξαι ι" μ' ξ' φ', συράξαι 4, συνάξαι edd, συντάξαι coni Beck. — 

10 ἠβούλετο omm. ΓΔ, ἐβούλετο μ'. — σιμ. ἰὼν ὃ 2.29. — 11 Verba 

πρὸς ἀλλήλους αὐτούς omm. edd. - χαὶ om. s. — 12 τινὰ omn. edd. 

— ἑέρωνος λαβόντος edd. —. τὴν τοῦ ϑήρωνος codd. et edd. exceptis 

DA&. — 18. 14 ἀντὶ cot τῶν συμβοβάντων ι΄. — 16 ϑυμῷ add. 

miniator in μ΄... - 
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παρὰ Σοφοχλεῖ (Ai. 878)" οὐ yàp γένοιτ dy ταῦϑ᾽ ὅπως οὐχ 
* x * ᾿ [4 - * ? » ! ἐδ᾽ ἔχειν. .---- 82. οὗτος γὰρ πάντα γεννᾷ xal πάντ᾽ ἀναλέσχει. 

— 33. παῦσιν xa) ἀφανισμόν. --- 84. τούτων. — τύχῃ. — 

8ὅ, ἀγαϑῶν. --- ἡδονῶν ὕστερον ἐπιγενομένων. — 86. βλά- 

βης προηγούμενον δυστύχημα. --- παύεται. --- ποταπόν; ὁπι- 

σϑόρμητον xai εἰς ἀφανισμὸν ἰόν. τὸ δὲ δαμασϑὲν dvti τοῦ 

φϑαρέν. 

97. Th. 1ὸ ϑεοῦ ἡ πρὸς τὸ ὄλβον οὕτω' τὸν ὄλβον. τοῦ 

ϑεοῦ, τοι τὴν παρὰ ϑεῶν ἀνϑρώποις εὐδαιμονίαν" κα πρὸς τὸ 

μοῖρα" οἱ γὰρ ϑεοὶ τοῖς ἀνθρώποις τὴν μοῖραν ἐχπέμπουσιν. 

gl. 37. * * τότε. --- * ἤγουν ἡ τύχη. — * * εὐτυχία. — 38. 

ἄνω εἰς ὕψος" * μαχρὰν γὰρ τὸ ὕφος. 

29—38. Μ. ᾿Αλλ ὦ Ζεῦ ἐν τῷ Κρονίῳ λόφῳ. τιμώμενε, 

παῖ τῆς “Ρέας, ὁ διοιχών τὸ ἔδαφος τοῦ οὐρανοῦ, περιφραστε- 

χῶς, ἤγουν τὸν οὐρανόν, xai τὴν χορυφὴν τῶν ἄϑλων, τουτέστι 

xat τὰ ἐξαέρετα dOÀa τὰ ἐν ᾿θλυμπίᾳ διδόμενα, xai τὸ ῥεῦμα (25) 

τοῦ Ἀλφειοῦ, ἤγουν τὸν Ἀλφειόν, τερφϑεὶς τοῖς παροῦσιν ὕμνοις, 

εὔφρων, ἀντὶ τοῦ ἀσμένως, ἐπὲ πλέον ἐπιμελείας ἀξίωσον τὴν 

πατριχὴν αὐτῶν ἄρουραν, ἀντὶ τοῦ τὴν γῆν, χάριν τοῦ ἐπιλοίπου 

γένους αὐτῶν. τὸ δὲ τέλος τῶν πεπραγμένων. ἔργων ἐν δίχῃ τε 90 

(30) xa? παρὰ δίχην, ἤγουν διχαίως, χαὶ ἀδέχως, τουτέστε παντὶ 

τρόπῳ, ἀποέητον, ἤγουν μὴ γεγενημένον, οὐδὲ ὁ χρόνος ὁ πάν- 

8 5680], ad v. 37 om. ΄. — 9 ἤτοι] ἣ ι΄. — παρὰ ϑεοῖς (om. 

ἀνϑρώποις) Γ. — 18 Lemma ἀλλ ὦ Κρόνιε παῖ (παῖ omm. 2 et edd.) 

precedit in codd. mixtis, in &'g' preterea 4 σύνταξις additum est. — 

15 ἤγουν] ἥτοι ι΄, ἀντὶ τοῦ q. — 18 ἀσμένος a. — ἐπὶ πλέον qa φ', 

ἐπιπλέον cett. — ἐπιμελ. ἀξ. ἐπιπλ. ξ΄. — τὴν om. a. — 20 ἔργων ex 

αφι" .addidi. — δίχᾳ edd. — 21 dixav q' et edd. — ἦγ. καὶ 6. 

xal à. a, TH. ὃ. τὲ xal ἀδ. s. — τουτέστιν ἐν m. Ig] edd., sed ἐν 

omittitur etiam in. glossa. — 22 ἀπ. γὰρ kl μ΄. — dy. μηγενη- 

μένον 4. 
g* 
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τῶν πατὴρ δύναιτο dy ποιῆσαι" λήϑη δὲ τοῦ πεπραγμένου γένοιτο 
ἂν σὺν τύχῃ εὐτυχεῖ. ὑπὸ γὰρ (85) τέρῴφεων ἀγαϑῶν βλάβη δαμα- 
σϑεῖσα δνηδχει, ἀντὲ τοῦ ἀποχρύπτεται, ἐχπίπτει τῆς μνήμης, 

παλίγχοτος γινομένῃ δηλονότι, ἤγουν εἰς τοὐπίσω τὴν ἐπιμονὴν 

ὃ τῆς λύπης τοῦ χαχοῦ τρέπουσα, ὅταν (37) ϑεοῦ μοῖρα ἤγουν 

εὐτυχία, τουτέστιν ὁ ϑεὸς ὅταν πέμπῃ μεγάλην εἰ δαιμονίαν 
ἀνεχάς, ἤγουν εἰς παράτασιν χρόνου μαχράν. 

39. Th. ᾿θμηριχὸς ζῆλος τὸ εὐϑρόνοις. ἐχεῖνος yàp τοι- 

ούτοις ἐπιϑέτοις χοσμεῖ τὰς γυναῖχας, οἷον Λευχώλενος 

10" Hoa χαὶ Γλαυχῶπις A0 áva xai 4ργυρ ὀπεζα θΘέτες. 
39. * ἄδεται, ἐπαχολουϑεῖ. — φήμη. --- χαλὸν ϑρόνον 

ἐχούσαις. — 40. Σεμέλῃ xat 'lvoi, ἃς προϊὼν ἐρεῖ. — * * ὑπέ- 

στησαν. — A. πρὶν χαχά. ---- δυστυχία προτέρα. 

49, Germ, Πένϑος δὲ πετνεῖ] χρύπτεται, ἀφανίξεταε, 

15 χαταφέρεται, χαταβάλλεται. 

- gl. 49. * xarafáAlerar — * * χαταβάλλεται, ἀφανίξεται. 

— ἘΞ μέχα. — A3. * ἐπιχρατεστέρων" — " * ἐπιχρατεστέρων, 

μεγαλωτέρων. ---- ὕστερον ἐπιόντων. 
44, Th.'H τῆς Σεμέλης ἱστορία δήλῃ, ὅτε ἐγχυμονοῦσα 

Διόνυσον “ρας ὑποβολαῖς εἰποῦσα τῷ Δεῖ μετὰ χεραυνοὺ ἐλϑεῖν 

1 δύναιντο 4. — γένοιτο a q' ξ', γένοιτ᾽ cett. — 2 συντύχῃ εὖτυ- 

χεῖ: - — ὑπὸ 4. --τ εὐσεβεῖ 2. — τέρψεων ἰᾳ V" & , τρέψεων a, τέρψεως cett. 

— 6 τουτ. ὃ 9. ὅταν a q, τουτ. ὅταν (ὃ add. ξ΄) ϑεός (ϑεοῦ z u' φ' ) cett. 

--- πέμπει &'.— 8 óu.ó ζῆλος Δ" E'. — τὸ εὐθρόνοις om. Δ. --- 8. 9 

τοιούτοις Λ (" E', τοῖς cett, — 9 οἷον ΛΑ &', óc μ', ἤγουν cett. — 10 

γλαυκώπης E'. — ἀϑάναιλ. — 11 ἄδεται est. glossa in T, ἐπακολουθεῖ 
in 4. — 19 Ζώει μὲν ἐν Ὀλυμπίοις est lemma in ed. Boekhiana. — 

περὶ τῆς σεμέλης margo z, ἱστορία περὶ τῆς σεμέλης margo (" et 

(minio seriptum) margo μ' φ', ἱστορία edd. &nte Beckhium, qui post 

lemma ot. π. t. c. exhibet. — ἐγγυμονοῦσα ξ΄. — 920 ὑποβολαῖς 

Γιί'' £ φ' ἱποβολεῖν 4, ὑποβολήν u', ὑποβουλαῖς edd. ante Bockhium, 

qui ex Schneideri coniectura ἐπιβουλαῖς edidit. --- τὸν Δία ΓΔ. 
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πρὸς αὐτὴν χατεχαύϑῃ xal πρὸς τὸν οὐρανὸν ἀνῆλϑε, Διὸς 

ἐῤῥαψαμένου τῷ μηρῷ τὸν Διόνυσον, ἄχρις ἂν ὁ προσήχων ἔλϑῃ 

χαιρός. λέγει δὲ φιλεῖσϑαι αὐτὴν ὑπὸ τῆς ᾿ϑηνᾶς 7) ὅτι εἰς 

οὐρανοὺς ἀνῆλϑεν, ἢ ὅτι Θηβαία ἐστίν, ἐν δὲ Θήβαις ἱερὸν 

᾿Αϑηνᾶς "Oyxae χαλουμένης γλώσσῃ. xai τὸ φιλεῖσϑαι αὐτὴν 0205 

τῶν Mouccv διπλοῦν" 7j Ott ἐν τοῖς ποιηταῖς τὰ Σεμέλης ἄδεται 
πάϑῃη, οἱ δὲ ποιηταὶ μουσόληπτοι, κἃ ὅτε Θηβαία" πλγσίον δὲ 

τῶν Θηβῶν ὁ ἔλιχών, ἔνϑα Μοῦσαι γορεύουσιν. 

gl. 44. οὐρανίοις ϑεοῖς. --- 45. 77«, φϑορᾷ. --- 46. μαχρό- 

Opt xol εὐπλόχαμος. --- 47. τὴν Σεμέλην. — "* z'40zyà. 10 
48. Δημητρίου coc Τριχλενέου. Περισσὸν ἦν ἐνταῦϑα 

χῶλον τὸ φΦιλέοντε δὲ Μοῖσαι. τῶν γὰρ ἄλλων στροφῶν xal 

ἀντιστροφῶν ἀνὰ ιδ΄ ἐχουσῶν. χῶλα αὕτη μόνῃ εἶχεν, ὅπερ ἦν 

ἄτοπον. οὐ γὰρ ἐν ἑτέροις τοιοῦτόν τε εὕρηται. δεὸ ἐξεβλήϑη 

παρ᾽ ἐμοῦ, ὡς xai ἐν τοῖς βιβλέοις τῶν ἄλλων ποιητῶν πολλὰ 1 

περιττὰ ὄντα. οἶμαι δέ, ὡς οὐδεὶς ἡμᾶς μέμφαιτο τοιαῦτα πε- 

ποιηχότας, ἀλλ ἐννοήσας, ὡς οὕτω ταῦτα βέλτιόν ἐστιν ἔγειν, 

ϑαὺυμάσειεν ἂν μάλιστα τῆς σπουδῆς. 
gl. 48, * φιλοῦσι. --- 49. * * ó πατὴρ πάντων. 

50. Germ. Παῖς ὁ xtaaoqóposc] ... ὅϑεν xai Εὐριπί- 99 

1 τὸν ex I'4 est. — 92 évgewapg. 2, ἐραψαμ. μ'. — προσῆχον & 

— ἔλϑοι μ΄, om, ξ΄. — 8 λέγει 4 ι" ξ', λέγεται cett. — τῆς om. ", — 

4 ὅτι βεβαία ἐστίν z. — δὲ omm. edd. — ὅ γλώσσῃ Γ΄ Δ (" ξ', γλάττῃ 

cett. — 5—8 Verba xai τὸ φιλεῖσθαι --- χορεύουσιν (sic “4, χωρεύ- 

ουσιν I')ex I.4 accesserunt. — 11 Scholium 'Triel. ad v. 48 e codd. 

mixiis om. z. — Verba 4ημ. t. Τρικλ. omm. εἶ ξ΄ q', in marg. minio 

scriptum est in μ΄, es& etiam in edd. — τὸ post ἐνταῦϑα sddunt 

edd. — 18 ,0'] ἐδίων μ΄. — x«Aov codd. — 14 οὐδὲ γὰρ /". — τοι- 

ovtóv τι |" et edd. — 16 ταῦτα /". — 10. 17 πεπομηχότας edd. — 

18 μάλιστα om. /". — 30 Ante ὅϑεν omisi verba ἐπιϑετιχῶς.. .. 

Σεμέλην, quae Boeckh ex Vrat. D. Gott. edidit. 
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07e (Phoen, 659 8qq.)" χισσὸς ὃν περιστεφὴς ἑλιχτὸς βρέφος 

εὐϑὺς γλοηφόροις ἔρνεσι χατάσχιον ὀλβίσας ἐνώτισε.. 
gl. ὅ0. αὐτῆς. — ὁ χισσὸν ἐστεφανωμένος Διόνυσος. — 

91. λέγουσι. --- 92. σὺν ταῖς ϑυγατράσιν ἦτοι ταῖς Νηρηίσιν. ---- 
553. ϑαλασσίαις. — ξωῆν. — ἀϑάνατον. --- 54. τῇ xal Λευχοϑέῃ 

χαλουμένῃ.- | | 

39—55. M. ᾿Αχολουϑεῖ δὲ οὗτος ὁ λόγος, ἤτοι ἀἁρμόζεε, 
ταῖς ϑυγατράσι τοῦ Κάδμου ταῖς νῦν ἐν ἐνδόξῳ τάξεε ἱδρυμέ- 

vate, αἵτινες ἔπαϑον συμφορὰς μεγάλας (41). τὸ πένϑος δὲ τὸ 

10 μέγα ἠφανέσϑη τῆς μνήμης ὑπὸ τῶν ἀγαϑῶν τῶν -“ἐπιχρατεστέ- 

« ρῶν. ζῇ μὲν (44) ἡ Σεμέλῃ yj ἐπὶ πολὺ τεταμένας ἔγουσα τὰς 

τρίχας ἐν τοῖς ϑεοῖς τοῖς τὸν ἴθλυμπον οἰχοῦσι, τουτέστιν ἐν τῇ 

μετὰ τῶν ϑεῶν διατριβὴ, ἀποϑανοῦσα τῷ βρόμῳ τοῦ χεραυνοῦ, 

ἀντὲ τοῦ τῷ χεραυνῷ. φιλεῖ (417) δὲ αὐτὴν ἡ ̓ Αϑηνᾶ aei διὰ τὸ 

τ τὸν πατέρα αὐτῆς τὸν Κάδμον ἱδρύσασϑαι αὐτῇ ἄγαλμα ἐν "Or- 
xate xau τῆς Βοιωτίας, ὅϑεν ᾿θγχαία  4ϑηνᾶ λέγεται, ὡς Κυλ- 

λήνιος ᾿Βωμῆς, xal ὁ Ζεὺς (49) ὁ πατὴρ πάντων φιλεῖ αὐτὴν 

1. 2 Apud Euripidem ἑλιχτὸς εὐθὺς ἔτι βρέφος χλοηφόροισεν 

ἔρνεσι χατασχίοισιν ὀλβ. £v. in codd. legitur. — 7 Lemma * Extat 

δὲ λόγος omisi cum aq; — ΟἈσύνταξις est in marg. (ἢ μ΄. — 

Verba ivo. ἁρμόζει desunt in q, post Κάδμου leguntur ἴῃ «ε΄ 

(qui ἤγουν gu. habet) μ΄ ξ' φ'΄. — S8 toig ϑυγατρᾶσι ξ΄, — ἐν 

ex qi" &' (qui ἐνενδ. habet) accessit. — ἱδρυμέναι a. — 9 τὸ post 

δὲ om..,". — 11 ἡ post ZXtu. omm. zu'&'y. — ἐπιπολὺ codd. 

et edd. — 19 τὸν omm.Yz u'&' φ΄. --- Ὅλ. ἔχουσι (o. — 18 βρώμῳ 

zu φ΄. — 14 τῷ ex aq''t' addidi. — αὐτὸν ξ΄. — τὸ omm. edd. 
ante Beckium. — ἀϑηνὰ ξ΄. — ἀεὶ ἡ &9. z. — 15 (dg. αὐτὴ ξ΄. — 

16 βιοτήας &'. — ὅϑεν xal Óyx. q. — ἡ ἀϑηνὰ ξ΄, ἀϑηναία a. — 

16. 17 ὡς Κι Ἑρμῆς om. 4". — 17 ὃ πάντων πατήρ (". — av- 

τοὺς (?) wu. (7 
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xarà πολύ" φιλεῖ δὲ αὐτὴν xai ὁ παῖς αὐτῆς ὁ χισσοφόρος, 

ἤγουν ὁ Διόνυσος, ᾧ ἔστιν ὁ χισσὸς ἀφιερωμένος. λέγουσε (50) 

δὲ τετάχϑαι, ἤγουν χεχυρῶσϑαι, χαὶ τῇ lyot τῇ ἀδελφῇ αὐτῆς 

χατὰ πάντα τὸν ypóvov διατριβὴν ἄφϑαρτον ἐν τῇ ϑαλάσσῃ σὺν 

ταῖς ϑυγατράσι τοῦ Νηρέως ταῖς ϑαλασσέαις. 5 

gl. 55. * δή. —— "ὄντως. — 56.* πεφανέρωται' ἤγουν 

οὐδεὶς οἶδεν, εἰ χρηστὸν ἢ τοὐναντίον τὸ τῆς ζωῆς πέρας ἐπέλ- 

ὅοε, ἀλλ᾽ ot μὲν πρὶν εὐτυχοῦντες ἐγγὺς ϑανάτου δεδυστυχήχα- 

σιν, οἱ δὲ τοὐναντέον᾽ — ** πεφανέρωται. ---- 91. * * πέρας. — 

* * οὐδαμῶς. ' 10 

58., Germ. ' Hu£pav ὑἡσύγιμον τὴν vot. ϑανάτου, ἐπεὶ ἐν 

ταύτῃ ϑανόντες ἡσυχάζομεν. — 

ΤΥ. ᾿Ημέραν ἡσυχίας τὸν ϑάνατον λέγει, ἐπεὶ ἐν αὐτῷ 

ϑανόντες ἡσυχάζομεν" παῖδα δὲ ἡλίου τὴν ἡμέραν χαλεῖ, ἐπεὶ ὁ 

ἥλιος ἀνατέλλων τὴν ἡμέραν γεννᾷ. | 2 15 

gl. 58. ποταπὴν ; eiprvatav xa) εὐτυγῆ. 

59. Germ. Παῖδα ἡλίου τὴν ἡμέραν, ἐπεὶ ὁ. ἥλιος τὴν 

ἡμέῤαν γεννᾷ ἀνατέλλων xab φωτέζων τὸ περιέχον, ἤτοι τὸν 

ἀέρα' ἀὴρ γὰρ ὑπὸ ἡλίου φωτιζόμενος ποιεῖ τὴν ἡμέραν, ὡς δ᾽ 

αὖ γεννᾷ τὴν νύχτα ἡ σχιὰ τῆς γῆς μελαίνουσα τὸν ἀέρα ὄντος 9ῃ 

ὑπὸ γῆν τοῦ ἡλέου. | 

gl. 59. 'Ozóre ] νόει xarà: χοινοῦ τὸ οὔ τε χέχριται. — 

1 χατὰ πολὺ q, xatamoÀv eett. — δὲ xoi αἰτὴν ὃ q. — 

αὑτοῖς a. — χισσηφόρος ξ΄. — 2 4] ὃ s — ἔστιν q. — 8 ἣγουν) 

xol ξ΄. — iv q. — 4 τὸν omm. seu'&'q', sed legitur τὸν etiam in 

glossa. — 5 ταῖς ϑαλ. om. 4. — 6 Glossa Thomana cum lemmate 

κέχριται in codd. mixtis et edd. inter scholia legitur. — 7 εἶ] ἢ codd. 

mixti 'et edd. ante Beckium. — τὸ τῆς ζω add. miniator in spatio in ξ΄. 

— αὐτοῦ post ζωῆς addunt codd. mixti et edd. — 7. 8 ἐπέλϑη u' φ', 

ἐπέβη I. — 11 Post ἡμέραν delevi δέ. — 18 Scholium Tricl; in codd. 

mixtis his paraphrasis Moschopulese verbis subnexum est: χέχριται 

δηλονότι (p. 120, 12). — Post ἡμέραν delevi δέ. — 18 ἀνατέλων 29. 
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y 4 1 /A * LEN f f. € - 4 ἀνατέλλων γὰρ xai τὸν ἀέρα φωτέξων ἡμέραν ποιεῖ. — |. c £a- 

δεῖ xa? ἀδυστύχῳ. — 61. * πληρώσομεν. 

62. Germ. Τοῦτο χατασχευάξε:, ὥστε χαϑὸ ἄνϑρωποι 
/ χλλ χλλ € , - - πάντες ἄλλοτε ἄλλαις ἡμέραις περιπέπτομεν τοῖς δεινοῖς. 

Ὁ εν ς» Ῥ. ἃ κε , tah. gl. 62. * αἱ δίχην ῥεύματος μεταβολαί" — δίχην ῥεῦ 

ματος μεταβολαὶ παρατρέχουσαι. --- 63. ἡδονῶν. 

10 

1. I! 

20 

055—064. M."Üvrwe τὸ τέλος τοῦ ϑανάτου τῶν ἀνϑρώπων, 

ἤγουν ὃ ὁ ϑάνατος ἐπάγει, οὐδαμῶς ἐστι διαχεχριμένον, τουτέστι 

γνώριμον, ὁποῖον Sacat δηλονότι" οὐδὲ (58) ὁπότε ἀνόσομεν ἡμέ-᾿ 
ραν, ἡλίου παῖδα, ἡσυχέας, ἤγουν ἀναπαύσεως μετέχουσαν, λέγω, 

σὸν ἀγαϑῷ μὴ ὑπὸ χαχοῦ τινος χαταπονουμένῳ, χέχριται δηλα- 

νότε. ῥεύματα δὲ τύχης (62) ἄλλοτε ἄλλα εἰς τοὺς ἀνδρώπους 
ἔβησαν, ἀντὶ τοῦ ἔργονται, xal μετὰ τέρῴφεων xal μετὰ λυπῶν. 

gl.64. ϑλέφεων. — ἐπῆλϑον. — 65.* xadá: —** 7rte. — za- 
tptxóv. — 66. τῶν σῶν προγόνων. — εὐφραντεχόν.---- εὐδαεμονέαν. 

67. Germ. Θεόρτῳ τῷ ϑεορμήτῳ, ὃν χρίνει xai διεγεέρεε 

ἢ δίδωσιν ὁ ϑεός" ἢ ἀσφαλεῖ, ϑεοδωρήτῳ. 

gl. 67. ϑεοπέμπτῳ. — * t εὐδαιμονίᾳ. — 68. δυστύχημα. 

— ** φέρει. — 69. ποταπόν ; ἐναντέον, ἀντίστροφον. — * ἐν. 

65—869. Germ. θὕτω δὲ μοῖρα τῶνδε xaà τούτων, ὅτε 
πατρωΐον xai πατριχὴ ὑπάρχουσα ἔχε: τὸν εὄφρονα xal εὖτ Uy? 

πότμον xai εὐδαιμονίαν παραγενομένη σὺν ὄλβῳ χαὶ τύχῃ ϑε- 

7 σύνταξις margo μ' φ', οὐ Boeckh in textu (ἄλλως edd. ante 

Bockhium); — lemma ἦτοι βροτῶν est in z/"u'&y'. — ὄντος ξ΄. — 

τοῦ τέλους z, τὸϊ ((ic) τέλους μ΄. — 8 ὃ omm. az, — ἐπάγοι μ΄. — 

διακεχριμένος z. — 9 Post δηλονότι in codd. mixtis οἱ edd. ἥγουν 

ὃ ϑάνατος toig ἀνθρώποις ἄδηλός ἐστι xol ἄγνωστος inseritur. — 

ἀνύσοϊμεν a, ἀνύσιμον i". — 10 7)ov παῖδα ex aq addidi. — μετ., 

παῖδα ἡλίου λέγω codd. mixti et edd. — 18 μετὰ ante λυπῶν ex aq 

addidi. — 16 Post ϑεόρτῳ delevi δέ. — 17 ϑεοδωρίίω U, tacite 

corr. Mommsen. — 20 Post μοῖρα delevi punctum, est post τούτων 

comma addidi. — 291 Post ἔχει delevi παρά. 

N 
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, . , , - *. » . "» e , 

óptq Ezüyet xat τε πῆμα παλιντράπελον ἐν ἄλλῳ xat ἐν ἱστέρῳ 

χρόνῳ. 
T. θύτω δὴ ἡ μοῖρα xai ἡ τύχῃ ἄγει χαὶ φέρει ἐπὶ ἔλλῳ 

χρόνῳ τὸν εὔφρονα xal εὐφραντιχὸν πότμον xat εὐδαιμονίαν 

τῶνδε. ἧτοε τῶν σὼν προγόνων σὸν ὄλβῳ xa) εὐδαιμονίᾳ ϑεόρτῳ 5 
3 — ^ , 

xai ϑεοπέμπτῳ᾽ éx γὰρ ϑεῶν rà ἀγαϑὰ τοῖς avÜporote παρα- 

γίνεταε" ἄγει παλιντράπελον τοῦτον τὸν πότμον xai ἐπί cc πῆμα 

πατρωίον xai πατριχόν᾽ λέγω δὴ τὸ τοῦ Οἰδίποδος. τὸ δὲ ἅτε 
M ὃ N 4 2 ᾿ - DA M Ld 4 Li - 1À- ἔχεε διὰ μέσου ἀντὶ τοῦ χαϑὼς ἔχει φύσεως ἡ μοῖρα μεταβά 

e (i ^ 

Àety τὰ πράγματα. λέγει δέ, cct ἡ μοῖρα ἡ φύσιν ἔγουσα peca- 10 
7 d o M y 4 - 14 - - ev 

βάλλειν axavra τὴν ἄνωϑεν ἐχ ϑεῶν ἐπελθοῦσαν τοῖς σοῖς 
o 

προγόνοις εὐδαιμονέαν ἐπὶ δυστυχίαν μετέβαλεν. οὕτω có: za- 
4 , 

λιντράπελον πρὸς τὸ πότμον νόει, τὸ δὲ πατρωώεον πρὸς 

τὸ πῆμα. ἔχει δὲ λόγαν xai πρὸς τὸ πότμον νοεῖσθαι, fV. yr 
, “ - 

τὸν πατρώϊον πότμον τῶνδε, ἦτοι τὴν πατριχὴν αὐτῶν εὐδαε- 15 

μονέαν. : 
ey - ey ' d e , Tr. θύτω δὲ μοῖρα] οὕτω δὲ ἡ μοῖρα xai ἡ τύχῃ, ἥτις 

’ὔ 

ἔγει xai συνόγει τὸν εὔφρονα xai εὐφραντιχὸν zatputov πότμον 

xai τὴν εὐδαιμονίαν τῶνδε, 7; )v σώ ὀ ὺν δλβ bc μονέαν τῶνδε, ἤτοι τῶν σῶν προγόνων, σὺν ὄλβῳ 

xai εὐδαιμονέᾳ ϑεόρτῳ xai ϑεοπέμπτῳ᾽ ἐχ γὰρ ϑεῶν cà ἀγαϑὰ 90 

τοῖς ἀνϑρώποις παραγένεται᾽ ἄγεε xai ἐπί τε πῆμα παλιντράπε- 
. » . ^ co € 

λον ἐν ἄλλῳ χρόνῳ" λέγω δὴ τὸ τοῦ Οἰδίποδος. λέγει δέ, ἔτε ἡ. 
- c , Y , e JEEP 4 3 g - μοῖρα Y) φύσιν éyouca μεταβάλλειν ἀπαντα τὴν ἄνωϑεν ix ϑεῶν 

3 Hoc scholium ex ΓΔ edidi. — 4 xci post πότμον om. 4. — 

8 ἅτε) ἄτη I:— 9 χαϑῶς 4. — 9. 10 μεκαβαλεῖν 4. — 10. 11 με- 

ταβαλεῖν. — 12 μετέβαλεν] vé βαλλεν Λ. — 15 αὐτῶν soripsi pro 

αὐτοῖς. --- 17 σύνταξις, quod μ' in marg. habet, precedit in s et ed. 

Bockh. — Lemma ex codicibus addidi. — 18 πατρώιον πότμον ει" ξ΄, 

πότμον πατρ. g u' q', T. xoci: πατρ. edd. — 19 ἤγουν ι΄. — τῶν προγ. 

τῶν σῶν σὺν codd. et edd. exceptis ," ξ΄, — 20 ϑεόρπτῳ φ΄. — καὶ 
om. ε΄. — 21 ἄγει post πῆμα est in s. — 292. 98 ἡ φ. ἔμ. &. om. y. 
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ἐπελϑοῦσαν τοῖς σοῖς προγόνοις εὐδαιμονέαν ἐπὲ δυστυχίαν 

5 

10 

20 

μετέβαλεν. ἔχει δὲ λόγον τὸ narpwtoy xal ποὸς τὸ πῆμα 

συνάψαι, ἤγουν πρὸς παιριχὸν ἄγει πῆμα, διὰ τὸ τοῦ Οἰδίποδος 

πάϑος, ὃ xai ἐπάγει. 1 

gl. 70. ἐξ ἐχείνου τοῦ χαεροῦ. — * *. Aáiov] συνέξῃσις. ---- 
μεμοιρασμένος" ὁ Οἰδίπους. — 71. συναντῶν αὐτῷ χατὰ τὰς 

τριπλᾶς ὁδοὺς τῆς Φωχίδος" --- * * διὰ τὸ μέτρον. --- 72. μαν- 

τευϑὲν τῷ Λαΐῳ ὑπ᾽ ̓ ἠπόλλωνος. ---- τὸ πάλαι λεγϑὲν αὐτῷ, 
ὅτε ἀπῆλϑε ζητῶν παίδων γένεσιν. 

. 65—72. M. Οὕτω δὲ ἡ μοῖρα, τις συνέχει τὴν πατρῴαν 

τύχην τούτων τὴν ἡδεῖαν σὺν ὄλβῳ, ἤγουν εὐδαιμονίᾳ ὑπὸ ϑεοῦ 

ὡρμημένῃ, ἄλλῳ χρόνῳ, ἀντὶ τοῦ χατά τινα γρόνον, xal ἐπί τινα 

βλάβην &yec παλιντράπελον, ἤγουν ἐπὲ τὸ ἐναντίον τετραμμένην, 

ἐξ ἐχείνου τοῦ χρόνου (70), ἀφ᾽ οὗ ἔχτεινε τὸν Λάξον ὁ υἱὸς 
αὐτοῦ ὁ €x μοέρας δαίμονος τεταγμένος ἀποχτενεῖν αὐτὸν συναν- 

τῆσας, τὸν παλατὸν δὲ γρησμὸν τὸν γρησϑέντα ἐν τῇ Πυϑῶνε 

τελεσϑῆναι ἐποίησεν. 

gl. 73. ϑεασαμένῃ τὸν ἄνομον τοῦτον φόνον. — ἢ ταχεῖα. 
— αὕτῃ γὰρ τοὺς πατροχτόνους «τε χαὶ φονεῖς τιμωρεῖ. — 14. 

τῷ Οἰδίποδι. --- 15. Ετεοχλέα xai Πολυνεέχην. — * πολεμιχὸν 

ἢ τὸ ἐξ "Apeoce xarayópevov: ἐξ ' Ἀφροδίτης γὰρ καὶ " Apeoc 

“Μρμονέα ἡ προμήτωρ αὐτῶν. --- 16. ἐναπέμεινε. ---- 77. χατα- 
βληϑέντι, ϑανόντι. -— 78. πρόσηχουσε νέῳ. --- -παλαίστρᾳ, 

᾿1.προγ.] ἀνϑρώποις &'. — ἐπὶ δυστ. om. /". — 9 τὸ post πρὸς om. 

ξ΄. — 8 mo. τὸ π. ξ΄. — 4 xol om. ;/". — 10 In.eodiee 2 deest 

paraphr. Mosch. vv. 65—72. . — σύνταξις margo ι.-- Lemma οὕτω 

δὲ μοῖρα precedit in /"u't'y'. — πατρῶαν q'. — 11 τὴν ex αᾳ ἐξ’ 

addidi. — 12 ὡρμημένης a, ὡρμημένω ι". — 18 πάλιν τράπελον q. — 

ἐπιτουναντίον 5'. — 15 τεταγμένος om. a. — 16 ἐν τῷ n. a. — 20 

Ἀρήιον] πολεμικὸν ἢ {ἤγουν edd.) τὸ (τὸν 9' edd.) ἐξ Ἄρεος --- αὐτῶν 

codd. mixti et edd. inter scholia habent (om. 2). — 22 ἡ ἁρμ. ἡ εἰ. 
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ἑπποσύνῃ xal τοῖς ἄλλοις. — 80. παρὰ ᾿'πάντων διὰ τὸ εὐδοχι- 
μεῖν. — τῆς τοῦ ᾿Αδράστου ϑυγατρὸς ᾿Αργεέας, ἣν Πολυνείχης 

ὁ τούτου πατὴρ ἔγημεν. 

81. Germ. θάλος ἀρωγὸν δόμοις σεμνότης, ἄνϑισμα, 

χαλλώπισμα, ἡδονή. ' 

gl. 81. βοηϑόν. — * t τοῖς πατρεχοῖς, ?rot ταῖς Θηβαις" 

* ὕστερον γὰρ μετὰ Διομήδους στρατεύσας αὐτὰς παρεστήσατο 

ἐχδιχήσας πατέρα" ἢ ἀρωγὸν δόμοις, τοι τῆς αὐτοῦ βασιλείας 
ὑπέρμαχον. εν 

.82. Th.' Ex Λαΐου Οἰδίπους" Οἰδίποδος ᾿Ετεοχλῆς xai Ilo- 

Auvetxze* Πολυνείχους Θέρσανδρος" οὗ Ttaapevós* οὗ ' Avceatav: 

οὗ Θήρας" οὗ Σάμος. οὗτος ἔσχεν υἱοὺς δύο Τηλέμαχον xat 
Κλύτιον, ὧν ὁ μὲν Κλύτιος ἔμεινεν ἐν Θήρᾳ τῇ νήσῳ, ὁ δὲ Τηλέ- 
payos χατῴχει ἐν γώρᾳ, ὅϑεν συλλέξας δύναμιν ἔρχεται εἰς 

ὅ 

10 

Σιχελίαν χαΐ χρατεῖ τῶν τόπων᾽ ἐξ οὗ Χαλχιοπεύς" οὗ ᾿ἔμμε- 15 

νείδης᾽ οὗ Αἰνησίδαμος ὁ τοῦ Θήρωνος πατήρ. 
gl. 82. * t ἀπὸ τοῦ Θερσάνδρου. ---- ἔχουσιν oí τοῦ θηρω- 

νος πρόγονοι. ---- "* ἀρ χήν. 

4 ϑάλλος ἀῤῥωγόν U, tacite corr. Mommsen. — ὃ Glossam 

Thomanam τοῖς πατριχοῖς --- ὑπέρμαχον edd. et codd. mixti in- 

ier scholia habent. — Lemma ἀρωγὸν (ἀῤῥωγόν s) δόμοις est 

in codd. mixtis, δόμοις in edd. — ἤγουν ι"΄. — ταῖς om. μ'. — 

7 γὰρ] δὲ 4, 'ἴὰ. D cultro resectum est. — ἐπιστρατεύσας codd. 

mixti et edd, — 8 post éxó. in codd. mixtis et edd. τὸν αὐτοῦ addi- 

iur. — ἀῤῥωγόν 2. — ἤγουν (". — 9 ὑπέρμαχος I: — 10 σημειωσαι, 

ὅϑεν ἔχει τὸ γένος ὁ ϑήρων minio scriptum precedit in q', σημείωσαε 

ὅϑεν ὁ ϑήρων ἔχει τὸ γένος miniator in marg. μ΄. --- In initio scholii 

Ὅϑεν) ἤγουν ἀπὸ τοῦ (τοῦ om. ξ΄) Θερσάνδρου,. οὕτως (οὗτος $') 

legitur in codd. mixtis et edd. — 11 ἀντεσίων codd. vett. I4 

et edd. ante Becekium, αὐτεσίων cett. — 15. 16 ἐμμενέδης Iu, 

ὁμμενίδης φ', ὃ μεμενίδης z, Ὀμμενείδης edd. ante Beckium. 
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72—83. M. ᾿Ιδοῦσα δὲ ὀξέως ἡ ἔφορος τῶν ἀδιχουμένων 

ϑεὸς φονευϑῆναι ἐποίησε τὸ γένος, ἤγουν τοὺς υἱοὺς αὐτοῦ, τοῦ 

Οἰδίποδος δηλονότι, τοὺς ἀρηΐους, τουτέστε τοὺς πολεμιχοὺς xai 

γενναίους, 7; τοὺς ἀπὸ τοῦ Apeog χαταγομένους, δὲ ἀλληλοφο- 

δνίας" πεσόντος (77) δὲ τοῦ Πολυνείζχους, ἤγουν φονευϑέντος, 

ὑπελείφρϑη ὁ Θέρσανδρος ὁ υἱὸς αὐτοῦ, τιμώμενος ἐν ἀγῶσι 

νέοις ἁρμόξζουσι xai ἐν μάχαις πολέμου, βλάστημα τῶν ᾿4δρα- 

στίδων, ἀντὶ τοῦ τῆς ᾿Αδραστίδος, τουτέστε τῆς ϑυγατρὸς τοῦ 

᾿Αδράστου, βοηϑὸν τῶν δόμων. οὗτος γὰρ σὺν. τῷ “πεομήδει ἐπε- 

10 στρατεύσας ταῖς Θήβαις ἐξεδέχησε τὸν τοῦ πατρὸς αὐτοῦ 

φόνον ὅϑεν (82), ἤγουν ἀπὸ τοῦ Θερσάνδρου, ἔχουσι τὴν 

ἀργὴν τοῦ σπέρματος, τουτέστι τοῦ γένους, oi περὲ τὸν θήρωνα 

δηλονότι. 

84. Th. Τοῦτο λέγει, ὅτε αἱ τῷ Ξενοχράτει χατορϑω- 

15 δεῖσαι vixat δεὰ τετρώρων εἴς τε τὰ Πύϑια xai và" loOpta xat 
τοῦ θΘηρωνός elatv yj ὅτε τρὺς ἕππους χοινοὺς ἐχέχτηντο, μεϑ' 

ὧν μόνος Ξενοχράτης ἀπελϑὼν ἐνέχησεν᾽ ἢ ὅτε τῶν Ξενουχρά- 

τοὺς στεφάνων xai θήρων μετέχει. εἰ γὰρ τὰ φίλων χοινά, πόσῳ 

γε δὴ μᾶλλον τἀδελφῶν ; 

90 gl. 84. * 4 υἱόν, ἧτοι τὸν θηρωνα. — 85. * ὕμνων ἐχ μέ- 

1 σύνταξις ed. Boeckh. in textu, φ' in marg. et in textu, /" u' in 

marg. — Lemma ἰδοῦσα δὲ (ἰδοῖσα δὲ Bockh, ἐδ. γὰρ ξ΄) est in 

c" u'&9' ed. Beckh. — δὲ aq, yàg cett. — ὀξίως a. — 9 τοῦ om. a. 

8 ἀρείους ξ΄. — 4 γενναίως q. — τοῦ om. ξ΄. — 4. δ ἀλληλοφονίαν ι"". 

— 7. 8 ἀδραστιδῶν ιἰ, ἀνδραστίδων s. --- 8 τῆς om. s. — ἀδράστιδος 

5 μ΄. — 9 διομήδη z u', διομήδι ξ΄. — 9. 10 στρατεύσας q. — 10 ἐξεχδί- 

κῆσε z φ' οἱ &' post corr. — 14. 15 χατωρϑωϑεῖσαι φ', χατωρϑωϑείσαι 

μ΄. — 15 νίχαι Du! ξ΄. — τε om. I — xoi ἴσϑια A. — 16 ἐστιν Γ. 

— ἐχέχτητο 4. — 18 ϑήρωνα u' q', ϑήρωνος s. — 18. 19 μετέχει. 

τὰ γὰρ τῶν φ. χοινά, μάλιστα δὲ τὰ τῶν ἀδελφῶν z. — τὰ omm. 

M φ΄. — tov ante φίλων omisi cum I4" ξ΄. — πόσον μ' φ΄. — γε 

om. J. — δεῖ 4. — τἀδ. ΓΔΑ, τὰ ἀδ. i" E', τὰ τῶν ἀδ. cett, 
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λους γενομένων. — 86. τῶν £x λύρας ἀσμάτων. — ἐπιτυχεῖν. 

— 87. ** ἐν τῇ. — ὁ Θήρων. --- 88. * βραβεῖον. — ** 

τὰ Jota. 
89. Germ. '0uóxAapov ἐς ἀδελφεόν] δεὰ τὸ τοὺς δύο 

ξιῷ 

4 

στεφάνους μετασχεῖν ὁμόσε χαὶ τῷ αὐτῷ oixq ἱπποτροφεῖν" 75 

τοῖ αὐτοῦ χλήρου xal φύσεως μετέχειν. 

gl. 89. τὸν τοῦ αὐτοῦ χλήρου διάδοχον Ξενοχράτην. — 

90. εὐτυχίαε. — 91. ἤγουν στεφάνους ἐχ νίχης τεϑρέππων. --- 

92. τοσούτους γὰρ ἔτρεχε τὸ τέτρωρον. — 98. ἔφερον. — 

94. ἀγώνος. — 95. " δυστυχίαν. --- ἐχβάλλει, παύει" — 

** παραλύεε δυσφρόνων ] οὕτως ἔγει τὸ χῶλον πρὰς τὸ μέτρον 
«^ 

, - 

ὀρϑώς. 

93—95. Th. Tó δὲ πειρώμενον ἀγωνίας, ἤτοι ἀγωνιζόμε- 

νον χατορϑῶσαι τὸν ἀγῶνα xal νιχῆσακ᾽ τοῦτο γάρ ἔστι τὸ 
^ 1 * ' . 4 : , 

τυχεῖν" παραλύεε xai. ἐχβάλλει τὸν νιχήσαντα δυσφροσύνης, ἤτοι 

τῆς πρὶν προσούσης αὐτῷ δυστυχίας. ἡ γὰρ τῆς νίχης λαμπρότης 

λήϑην τῶν ὄπισϑεν τίϑησιν. εὕρηται δὲ xa) δυσφροσύναν, 
o? 3, ὃ , AA " A . . ἕν y * δυσφροσύναν παραλύει, αντὲ τοῦ παύει. εἰχότως δὲ τὴν 

1 In Τ' post ἐπιτυχεῖν alia glossa yo. χορῶν legitur, quz fort. 

varians lectio est ad vocem λυρᾶν spectans. — 4 Lemma ego addidi 

et ante διά delevi verba ἢ οὕτω. — ὅ ἱπποτροφοῦντας U, correxi. — 

18 Lemma τὸ δὲ τυχεῖν (τινὰ add. min. in ξ΄) est in codd. mixtis, τὸ δὲ 

τυχεῖν πειρώμενον apud Bogekhium. — 14 χατωρϑῶσαι u' φ'. — καὶ 

om. I — 15 τῷ νικήσαντι T. — 15. 16 τὸν νιχήσαντα vá v δυσφρό- 

vov to. (ἤγουν ι") τῶν πρὶν προσόντων αὐτῷ ἀλγεινῶν ἢ . δυστυ- 

χιῶν. ἡ γὰρ xvÀ. est in codd. mixtis δὲ edd. — 17 ὄπισϑεν codd., 

ἔμπροσθεν edd. — 17. 18 εὕρηται — παύει ex ΓΔ aocessit. — 

ἐύρητε Δ. — δυσφροσύνην᾽ Δ. — 18 παραλύει δυσφροσύναν Δ. — 

18 seqq. εἰχότως δὲ δύσφρονα τὰ ἀλγεινὰ "λέγει (ὠνόμασεν ι΄ 8 ) ἢ τὴν 

δυστυχίαν. ἥ τε γὰρ δυστυχία xol ἡ λύπη καὶ τὸν avvet. τοῦ λελ. χα- 

τάγει (^ t v --- κατάγει om. z) codd. mixti et edd. - 

10 

15 



196 SCHOLIA. AD OL, II. 

) | 
δυστυχίαν δυσφροσύναν εἶπεν. ἡ γὰρ δυστυχία xal τὸν συνετώ- 
τατον τοὺ λελογισμένου χατάγει. τοῦτο δὲ λέγει εἰς τὸν αὐτὸν 

σχοπόν, εἰς ὃν xat πρόσϑεν ἔλεγε (v. 29 8q.) τῶν δὲ πεπραγμέ- 

νων ἐν δέχᾳ xai τὰ ἑξῆς. 

5 - 4}.96. " δέ᾽ — ** δη. —* * 7τοι ὁ τῶν ἀρετῶν πλοῦτος. 

-- φρονήσει, γενναιότητι, τοῖς ἄλλοις. — 97. πεποιχιλμένος, 

χεχοσμημένος. ---- 98, * * προτείνει, διδάσχει. — τῶν ἀγαϑῶν. 

τῶν χαχῶν. 

.:96—99. Th. '0 πλούτῳ κεκοσμημένος xal ἀρεταῖς χατά- 

10 χοσμος οὔτε ὑπὸ τῆς-..ἐπελϑούσης αὐτῷ εὐτυχίας ἐπαέρεται 

οὔτε ὑπὸ δυστυχέας γαυνοῦται. διὸ δεῖ τῷ πλουτοῦντι xal ἀρε- 

τῆς, εἰ μέλλει χαλῶς τὸν αἰῶνα διάξειν. guo δὲ xai Καλλέμα- 

γος (H. in Iov. 95)" | 

οὔτ᾽ ἀρετῆς ἄτερ ὄλβος ἐπίσταται ἄνδρας ἀέξειν, 

15 Οὔτ᾽ ἀρετὴ àgévoro* δίδου δ᾽ ἀρετὴν τε xat ὄλβον. 

χαὶ Σαπφώ (Fr. 80): '0 πλοῦτος ἄνευ ἀρετῆς οὐχ ἀσινὴς πά- 
ροιχὼς" ἡ δ᾽ ἐξ ἀμφοτέρων χρᾶσις εὐδαιμονίας e τὸ ἄχρον. 

τοῦτο προσεῖναι τῷ Θήρωνει μαρτυρεῖ. | | 

gl. 99. μεγάλην. — διδοὺς τῷ αὐτὸν ἔγοντι. --- 100. σχέ- 

90 Ψιν xat βουλήν. — τῶν συμφερόντων ϑηρατιχήν. — 101. δίχην 

γὰρ ἀστέρος χαταλάμπει τὸν ἔγοντα. --- ἔνδοξος. --- ἀληϑ ές" 

2. 8 τὸν αὐτοῦ ox. 45, τὸν ob ὅχ. I', τὸν ax. αὐτὸν €. — 8 ἣν Δ. 

— xal πρόσϑεν] ἔμπροσϑεν codd. mixti (ἐλ. ἔμπρ. &') et edd. — In a ad 

v. 95 ἀπολύει, ad v. 97 πεποικιλμένοις .(Bic), ad .v. 98 προτείνει, διδά- 

axt&, &d v. 99 τὸ ἔγχαιρον gloss adscripte sunt, quarum pars etiam 

in eodd, mixtis legitur. — 9. 1Ó χατάχομος codd. — 10 ὑπελθούσης 

4. — 11 δεῖ δή ξ΄. — 11. 12 ἀρεταῖς ι΄. — 19 μέλλοι A. — &xavca 

ante αἰῶνα &dd. edd. — 14 ὄλβον μ΄. — ὄλβον ἅτερ s. — ἐπίσταται 

ὄλβος ΓΔ. — αὔξειν 2 μ΄. — 16 δ. δ᾽ ἀρετὴ I$, δ. δ᾽ ἀρετῇ As φ'. 

— χαὶ om. 4". — 16. 17 ἀσινὴς πάροιχος ΓΔΑ, ἀγαϑὸς σύνοικος cett. 

— 17 ἔχει τὸ ἄχρον] εὕνοικος. ξ΄. | 
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duyy» γὰρ χαταλάμπει xoi οὐ σῶμα, ὡς τὰ ἄλλα φῶτα’ — 

* * ᾿4λαϑινὸν γράφε, ty. οἰχεῖον z τῷ μέτρῳ, xat μὴ ἔτυμον" 

xab ἔχει, μὴ ἔχων" οὐ γὰρ ἔγχει χαλῶς τὸ ἔχων. πρὸς τὴν 

σύνταξιν. | 9 : | 

.. 883—102. M. Πρέπει τὸν τοῦ Αἰνησιδάμου υἱὸν τὸν Θήρωνα 5 

τυγχάνειν ἐγχωμιαστιχῶν τε μελῶν xai λυρῶν, ἀντὶ τοῦ xai 

Auptxay μελῶν. χατὰ μὲν (87) γὰρ τὴν ̓ θλυμπίαν αὐτὸς βραβεῖον 

ἐδέξατο, ἐν τῇ Πυϑῶνε δὲ xai τῇ ̓ Ισϑμοῖ χοινῶν ἵππων χάριτες 
(90) εἰς τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ τὸν ἐν τῷ αὐτῷ χλήρῳ ὄντα ἄνϑη 

ἤγαγον, ἀντὶ τοῖ τὰ ἐξαίρετα, τὰς νέχας τῶν δυνοχαίδεχα δρό- 

pov τῶν ἁρμάτων. δωχεχάχις γὰρ περιήρχετο τὸν δρόμον τὰ 

τέλεια ἄρματα. τὸ δὲ τυχεῖν (93) τινα ἀγωνέας ἀντὶ τοῦ νέχης 

ἐν ἀγῶνι, πειρώμενον, τουτέστι ζητοῦντα τυχεῖν αὐτῆς, -πα- 

ραλύει, ἀντὲ τοὺ ἀπολύει, ἐλεύϑεροϊῖ τῶν ἀλγεινῶν (εὖφρον 

τὸ ἡδύ, δύσφρον có ἐναντίον, ἤγουν τὸ ἀλγεινόν). ὁ δὲ πλοὺ- 15 

τος (96) ὁ πεποιχιλμένος ἀρεταῖς, τουτέστιν Ó τῶν ἀρετῶν 
πλοῦτος διδάσχει τὸ ἔγχαιρον. τῶν xal τῶν, ἀορίστως ἀντὶ 

τοῦ πάντων, ἤτοι τῶν ἀγαϑῶν. xal λυπηρῶν, διάνοιαν (99) 

διδοὺς βαϑεῖαν, ἤγουν συνετήν, ἀγῥοτέραν, ἀντὲ τοῦ ἀγρὲυ- 

2 Glossa Tricl in ξ΄ & miniatore post schol. Thom. ad v. 108 

— 106 inserta est. — ὅ. σύνταξις margo 2 μ' φ΄. — τοῦ exa q addidi. 

— τὸν ἑέρωνα 2s u', om. (". — 6 χαὶ post τοῦ om. q'. — 7 λυριχῶν) 

λυρῶν ξ΄. — 8 δὲ om. a. — τῇ. om. ξ΄. — ἰσϑμῆ κοιναὶ ε΄. — 

9 τὸν ἀδελφεὸν τὸν αὐτοῦ τὸν |". — κλήρῳ] λύρῳ ξ΄. — 10 t& om. 

a. — νίκας] víxug ydo s. — δύο κχκαίδεχα q, δύο καιδέκα, μ΄. — 

11 τῶν águ..— δρόμον om. μ', —— περιήρχοντο qu". — 18 ἐν 

ἀγῶνα q. — τουτέστι] ἀντὶ τοῦ « ξ' y. —: 14 ἀπολύει om. z. — 

ἀπ. καὶ ἐλ. &'q'. — ἐλευϑερεῖ z. — 14. 15 Verba etyoov — ἀλγει- 

»vóv repetuntur in marg. inf. codicis a. — 16 ταῖς ἀρεταῖς 4". — 

τουτέστι (Sic, om. ὃ) ξ΄. — 18 ἤγουν (". — ἦτοι — λυπηρῶν om. 4. 

— xal τῶν λυπ. ι΄. — 19 ἀντὶ τοῦ αᾳ μ', τουτέστιν cett. 
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τιχὴν τῶν χαλῶν, ἀστὴρ ὧν δηλονότι διάδηλος, φὼς ἀνϑρώπῳ 
? - ! ᾿ 

ἀληϑινόν. | 

102. 108. ΤΆ. Axavrec οἱ áyOpwzot οἱ μὲν τὸ el δέ μιν 

ἀναπόδοτον λέγουσιν, οἱ δὲ πρὸς τὸ ἔχων ὑπάρχει λαμβάνου- 
y wv Y - e 4? s N L4 e 3 * , σιν ἔξωϑεν. τὸ δ᾽ ἔστι τοιοῦτον" εἰπὼν γὰρ ἄνω" ἀστὴρ ἀρέ- 

ζῆλος ἐτυμώτατον ἀνδρὲ φέγγος, ἐπηγαγεν᾽ εἰ δέ μιν 

ἔχων τις οἷδε τὸ μέλλον, ἤγουν εἰ xaà τῆς ἐντεῦϑεν ἀποδγ- 

μίας ἔννοιαν ἔχει xal μὴ πρὸς τὰ παρόντα μόνον χέχηνε. γίνε- 
4 - € » , * - -- , - a i X 

ται δὲ πᾶσιν ἡ ἀπάτῃ ἀπὸ τοῦ O6, αγνοοῦσιν, ὅτε xa) ἄλλα 

10πολλὰ τοιαῦτα εὕρηται. ὥσπερ γάρ φαμεν, ὅτε ὃ παραινεῖς 
ἐμοί, ποιήσω, εἰ xal αὐτὸς δὲ τοὐμὸν τελέσειας βούλημα, οὕτω 
xai τοῦτο. λέγει δὲ τὸ εἰ δέ μὲν οὐχ ἀμφιβάλλων οὐδ᾽ οἰόμενος 

ὡς 007 οἷόντε τῆς ἀρετῆς ἀντιποιούμενον μὴ καὶ τοῦ μέλλοντοξ 
ἔχειν πρόνοιαν (πῶς γάρ ;)' ἀλλὰ πλαγιάξων xad σγηματίζξων τὸν 

15 λόγον. δέον γὰρ οὕτως εἰπεῖν ἀστὴρ ἀρέζηλος ἐτυμώτατον 

ἀνδρὲ φέγγος" ὁ δέ μὲν ἔχων τις οἶδε τὸ μέλλον, οὐχ 
[ω , , 95) » , , * LA οὗτως ἐποίησεν, ἀλλ ἐπλασίασε σγηματίσας τὸν λόγον xal ἀντὲ 

τοῦ ὁ δέ μὲν, εἰ δέ μεν eizev. 

102—106. Germ. Ei δέ uw] we μέμνηται τὰς τρεῖς 
90 μετεμψυχώσεις. εἰ δέ τις τοῦτον ἔγων τὸν πλοῦτον οἶδε τὸ μέλ- 

9 ἀληϑινόν] ἀληϑινός ι", διάδηλον su φ'. — S Scholium Tho- 

manum ex ΓΔ edidi. — oí post &x. om. I' — 4 ἔχει A. — ἢ τίς T. 

— 8. 9 γράφεται I. — 9 xoi ἄλλα om. I. — 10 γὰρ φαμὲν A. — 

ὅτι om. Γ. — 12 ἀμφιβάλων T. — 16 τὶς Γ, τίς Δ. — 19 ὧδε Ὁ, 

tacite corr. Mommsen. — In scholio ad v. 104, quod ΒΟΩΟΚῺ ex 

Vrat. D. Gott. edidit, post verba οὐχ ἀπίϑανον δέ, φησίν, ὑπὸ tov 

τελευτησάντων τιμωρεῖσϑαι τοὺς ζῶντας in Ὁ ἀλλὰ χαχόζηλον saddi- 

tum legitur, ad quem locum: hee extat Mommseni nota:: «Germa- 

nus haud raro δύ laudem aut vituperationem poete addit, iisdem 

plerumque formulis». —-In eodem scholio pro verbis ἔξωϑεν οὖν 

χρῆσϑαι αὐτῷ πρὸς εὐσέβειαν δεῖ in Ὁ hec leguntur: ἔξωϑεν δὲ (sic) 

χρῆται αὐτῷ πρὸς δικαιοσύνην" ἣ χρῆσϑαι αὐτῶ πρὸς ϑεοσέβειαν... 
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λον, ὅτε oí ἀπάλαμνοι φρένες αὐτέχα ἐνθάδε ὑπὸ τῶν ϑανόντων 
— 4 , . ποινὰς ἔτισαν, οὐχ ἂν ἑαυτῷ εἰς ἀδιχέαν ἐγρήσατο. 

103—106. Th. Τὸ ἐνθ ἀδε πρὸς τὸ anáAapvot συνα- 
/ , 5 » o e e » p ΗΝ πτέον, τὸ δὲ αὐτέχα πρὸς τὸ ἔτεσαν, οὕτως" at ἀπάλαμνοε xai 

βέαιοε φρένες τῶν ϑανόντων, ἤγουν οἱ συχοφάνται xat πονηροὶ 5 

xai βίαιοι ἐν τῷ Bl, ἀποϑανόντες ποινὰς ὧν ἥμαρτον ἔτεισαν 

xal ἀπέδωχον αὐτέχα ἐν ἄδου. 

gl. 102. τῷ ἔγοντε αὐτόν. — 108. γιώσχει. --- 104, 

* τῶν ἀποϑανόντων ἀνϑρώπων. --- 105. ἐν τῷ χόσμῳ. — 
χαχαΐ, εἰς ἃς οὐχ ἔστε μηχγανήσασϑαι φάρμαχον. --- 106. δέχας 10 

*" (v 2 (ὃ 3 10 — P m xó 

ὧν γμαρτον ἀπέδωχαν ἐν a0ou. — 72rot τῷ χόσμῳ. 

106. ΤῊ. Διὸς ἀργὴ ὁ οὐρανὸς xai ὁ χόσμος, Ποσειδῶνος 
ϑάλασσα xal πάντα τὰ ὕδατα, Πλούτωνος τὰ ὑπὸ ᾿γῆν xai ὁ 

Τάρταρος. . 

gl. 107. τὰ χαχῶς ὑπ᾽ ἀνθρώπων πεπραγμένα. ---- " * ὑπο- 16 

χάτω τῆς γῆς. — εἰς ἐξέτασιν χαὶ χρίσιν ᾿ ἄγει" --- ἰ χολάξει» 

χρίνει. ᾿ 

108. Th. Λόγον λέγει τὴν ἀπόφασιν. σύναπτε δὲ τὸ 

ἐχϑρᾷ áváy xy πρὸς τὸ διχάζει, τὸ δὲ λόγον φράσας διὰ 
, 9. e , i] * - ν Δ » db , μέσου οὕτω" ÜtxáQet τις ἐν ἐχϑρᾷ xal ἀποτόμῳ aváyxy, φρά- 20 

σας τὸν λόγον xai τὴν τῆς χαταδίέχης ἀπόφασιν. εἰχότως δὲ 

εἶπε τὸ ἐχϑρᾷ xa) τὸ ἀνάγχῃ᾽ τὸ μὲν ἀνάγχῃ διότι ἀπαραέ- 

8 Scholium ad vv. 103—106 om. s. — ἀπάλαμνον μί φ'. — 

4 οὕτω 4. — οἱ ἀπ. u g'. — ὅ. 6 φρένες — βίαιοι om. ξ΄. — 

5 xal oí x. codd. et edd. exceptis 171/. — 12 Scholium ad v. 106 

om. s. — ὃ ante χόσμος om. ἐ"΄. — 18 λόγον] ἀνάγχην edd. ante 

Bockhium. — 19 ἐχϑρὰ ξ΄. — ἀνάγχα edd. — πρὸς τὸ xoAdba (". — 

τὸ δὲ] τοῦ edd. ante Bockhium. — 19. 20 διαμέσου 4. — 20 οἵτως 

5 ξ΄. -τ τὶς 4. — ἐν. τῇ ἐχϑρᾷ (ἐχϑρὰ ξ΄) q' et Bosckh, τῇ ἐν ἐχϑρᾶ 

edd. ante Beckium, .qui £v delevit (secutus est Heyne), sed etiam 

τῇ .£vey9ei legi posse observavit. — 20. 21 &vedyxe φησὶ τὸν edd.— 

22 χαὶ τὸ μὲν dváyxg ξ΄. -— τὸ uiv. ἀνάγκῃ omm. e9.— 

Scholia Pindar. ed. Abel. 9 

^ 
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τόν ἐστι τὸ ἐχεῖ διχαστήριον" τὸ δὲ ἐγδρᾷ, διότε οὐδεὶς Exe? 

φίλος, ἀλλ᾽ ἔχαστος ἐχ τῶν ἔργων αὐτοῦ διχαιοῦταε χαὶ χατα- 
χρίνεται. 

gl. 108. ὁ 'PaóápavÜus. --- ἐν ἀποτόμῳ xoi βιαίᾳ. — 

5 * διδούς, τοῖς χολαζομένοις δηλονότι. 

102---108. M. Ei γὰρ ἔγεε τις αὐτόν, ἤγουν τὸν τῆς ἀρετῆς 

πλοῦτον, οἷδε τὸ μέλλον, ὅτε (104) τῶν ϑανόντων μὲν ai φρένες 
ai ἀπάλαμνοι, τουτέστιν αἱ ἀδιόρϑωτοι, αἱ ἀπαιδαγωγητοε, 

πρὸς ἃς οὐχ ἔστε τι μηχανήσασϑαι, ἐνθάδε αὐτίχα, ἀντὲ τοῦ 

τοτάγιστα, τεμωρίας (106) ἔτισαν, ἀντὲ τοῦ ὑπέχουσι" τὰ δὲ ἅμαρ- 

τήματα τὰ ἐν ταύτῃ τῇ ἡγεμονίᾳ τοῦ Διός, ἤγουν τὰ ἐν τῷ χόσμῳ, 
ὑποχάτω τῆς γῆς χολάξει τις, ἤγουν ὁ Πλούτων, ἀπόφασιν δοὺς 
ἀνάγχης ἐχϑρᾶς, τοῖς χολαξομένοις δηλονότι. 

gl. 109. * * /coy γράφε xai laa, ty ὀρϑῶς ἔγῃ τὰ xoa 
15 πρὸς τὸ μέτρον. ---- νυξίν. — 111. ἀμογϑότερον τῶν ἐν τῷ βίῳ. 

112. ἀγαϑοί. ---- ξωήν. 2 
109—113. Germ. 'H σύνταξίς ἐστιν αὕτη ἐσϑλοὲ μὲν olet, 

ἐν ἴσαις νύχτεσσιν, ἐν ἴσαις ἡμέραις, δέρχονται τὸν ἥλιον, ἔχον- 

τες ἀπονέστερον βίοτον. 

40 Th. θὲ δὲ ἐσϑλοὲ xai ἀγαϑοὲὶ δέρχονταε xai ὁρῶσιν aisi 

1 ἐκεῖσε s. — ἐχϑρὰ ξ΄. — 2 αὐτοῦ ex ΓΛ addidi. — 6 Lemma 

εἰ δὲ μὲν ἔχει est in κι u q' ed. Bookh., σύνταξις οδὲ in marg. 

“μ΄ φ΄. — 7 μέλον μ΄. — 8 tovt, αὖ διαρϑωτοί q. — 9 οὐχέστι 4, 

οὐχ ἐστὶ “΄. — tí μηχ. a, τι μὴηχ. φξ' (μηχανίσ. & ), μηχανήσα- 

σϑαί τι cett. excepto /", qui om.-ti. — 11 τὰ ante ἐν τῶ om. 4. — 

19 διδοὺς ξ΄. — ἀπόφασιν δούς »t ἄς (nd £y99&) ost glossa im a. — 

19 ἐχϑρὰς (΄. — 17 Post ἡ delevi δέ. — σύνταξις ἔστιν U, taeite eorr. 

Mommsen. — 50 Hoo scholium Thomanum (immo Triolinianum) in 

codd. cum scholio ad v. 108 cohsret (sed novi commatis initium notatur 

m dsi'u φ') et im eodd. mixtis post paraphrasis Moschopuleam 

vv. 102—108 legitur. — 90 Seholium '"Phomanum ex ΓΔ edidi. 
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xai πάντοτε ἥλιον ἐν laata vóxceaty, ἔσαις δὲ ἡμέραις, τουτέστιν 

ὅσον χαιρὸν ἔγομεν ἡμέραν xal ὅσον νύχτα, ἐχεῖνος ἀεὶ ἐλλάμι- 

πονταε ἔγοντες βίον ἀπονέστερον τῶν ἐν τῷ βίῳ. 

Tr. Οἱ δὲ ἐσδϑλοὲ xoi ἀγαϑοὲ ἔχοντες αἰξὶ χαὶ πάντοτε 

ἥλιον ἐπίσης ἐν ἡμέραις xai νυξί, τουτέστιν ὅσον χαιρὸν ἡμεῖς 5 

ἔχομεν ἡμέραν xa ὅσον νύχτα, ἐχεῖνο: del. ἐλλαμπόμενο: νέμον- 

rat βέον ἀπονέστερον τῶν ἐν τῷ βίῳ. 

gl. 118. τὴν γῆν. — χινοῦντες ἤτοι σχάπτοντες xat ἀροῦν- 

τες, — 114. * ἰσχύϊ — * * διὰ τῆς ἰσχύος τῶν χειρῶν. — 
115. * rapácaovres' — t tapáacoyres ἀπὸ χοινοῦ, ἤγουν οὐδὲ 10 

ναυτελέᾳ χρώμενοι. 

116. T'r. Δέον εἰπεῖν χενως xa? ματαίως" ματαίως γὰρ 

oí ἄνϑρωποε περὲ τὸ ζὴν σπεύδουσιν, ἐπεὶ xai τὸ ζῆν μάταεον᾽ 

χεινὰν εἶπε πρὸς τὸ δέαιτων. 2 

gl. 116. * * ματαίαν. ---- διά" — * eig. — τροφήν. — 117.15 

Κρόνῳ xai ᾿Ραδαμάνϑυϊ. —118. * * ἐχεῖνοι. — 119. ἀλη clase. 
— 121. oi ádixoc δηλονότι. — ὃν οὐδεὶς Gvacat προσβλέφαι 

δεὰ τὸ (apu. 

122, M. '0x χέοντι ] ὄχχος γὰρ τὸ ὄχημα, ὡς ἐν ἄλλοις 

οὗτος (Ol. VI, 23): ὄφρα χελεύϑῳ τ᾽ ἐν χαϑαρᾷ βάσομεν 20 

ὄχγον. 

{ νύχταις 4. «--- 2. 8 ἐλάμπονται I. — 4 ἀεὶ ι΄. — xol πάντοτε 

omm. 2 ε΄. — ὅ.ἐν om. ε΄. — 5.6 ἔχ. ἡμεεῖς s. — 6 aisi. — ἐλαμπ. α μ', 

λαμπόμενοι ξ΄. — 12. χενῶς om. ξ΄. — «In Rec. nullus sensus erai, cum 

vulgo sem»el tanium legeretur ματαέως, nee parentheseos signa essent 

posita» Beck, — 18 Ad v.116 glosse ματαίαν, διὰ οἵ τροφήν, nd v. 120 

ἄλυπον et διάγουσι, ad v. 191 ἤγουν ζωήν et oíó ad v. 192 ἤγουν 

ὑφίστανται ἀπὸ μεταφορᾶς τῶν ὀχημάτων leguntur in a. — 19 Scho- 

lium Mosch. ad v. 1229 in marg. int. habet a, paraphrasi Mosehopulese 

vv. 109—122 una cum scholio Mosch. ad v. 195 post vecem διχζαΐθες 

insertum» esí in. 4. — ὀχχεύοντι q, omm. /"u'b'y. — yào'omm. 

codd, mixti. — ὄχυμα a.— 20 ὄφα κελεύϑεν τ᾽ ἐν a. — 21 ὄχχα E. 
9x 
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gl. 192. ἐχτένουσιν, ὑφίστανται. ---- xólaatv.- 

109-—199; M. Οἱ δὲ ἀγαϑοὶ ἐπίσης ἐν ταῖς νυξίν, ἐπίσης δὲ 
ἐν ταῖς ἡμέραις ἥλιον ἔχοντες, ἤγουν de! ἐν φωτ τὶ ὄνξες, ἀπονέ- 

στερον,: ἀντὶ τοῦ ἄπονον, ἀχοπίατον ζωὴν νέμονται, τουτέστι 

5 διάγουσιν, οὐ g86va (1 13) rapáaóoyreg διὰ τῆς ἰσχόος τῶν yet- 

ρῶν, ἤγουν οὐ γεωργοῦντες, οὐδὲ τὸ τῆς ϑαλάσσης ὕδωρ 

ταράσσοντες, τουτέστιν οὐδὲ ναυτελέᾳ χρώμενοι διὰ ματαίαν 

(116) τροφὴν, οἷα χάμνουσιν ἐν τῇ παρούσῃ ζωῇ ἄνϑρωποε, 1 ἕνα 

βίον πορίσωνται' ἀλλὰ παρὰ μὲν τοῖς τιμίοις ἀπὸ τῶν ϑεῶν, 

10 ἤγουν τοῖς ἐν δου, τῷ Πλούτωνε δηλονότι xat τῇ Περσεφόνῃ, 

ἄλυπον (130) βίον διάγουσιν ἐχεῖνοι, οἵτινες ἔγαιρον εὐορχίαις, 

τουτέστι τρόποις εὐσεβέσι χαὶ διχαίοις oi δέ, ἤγουν οἱ τῆς 

ἑτέρας μερίδος, oi χαχοὶ δηλονότε xot ἀπαιδὰγωγήτους ἔγοντες 

γνώμας, πόνον ὀχγέοντι, τουτέστιν ὑφίστανται, ἀπὸ μεταφορᾶς 

15 τῶν ὀχημάτων, ἀπροσόρατον, ἤγουν péyav xai οὐ προσβλέπε- 

aai δυνάμενον, μεταφορεχῶς ἀντὶ τοῦ ἀνύποιστον. 

«198,. Tr. Ec τρέᾳ] τῆς χατὰ Πυϑαγόραν παλιγγενεσίας 

μνημονεύει" οὗτος γὰρ τὰς φυχὰς εἰς ἕτερα σώματα εἰσδυούσας 

φησὶν ᾿ἀνανεοῦσδαι. 

2 Lemma ἴσον (ἴσον u') δὲ est in codd. mixtis, ἴσον δὲ νύχτεσ- 

σιν in edd. — σύνταξις, quod in ed. Boeckh. post temma legitur, est 

in marg. /'"u'q'. — οἱ &y. δὲ μ΄. — δέ. post ἐπέσ. om. s. — 8 ἀεὶ om. q. 

— 4. ἀχοπίαστον Beck, Heyne, om. 2. — 6 τῆς om. ε΄. — ϑαλάττης q. 

—."7 ταράττοντες qs. — τουτέστιν a" μ' ξ΄, omm.-s9', ἤγουν [g?] - 

edd. — οὐ ναντ. ξ΄. — ματαῖαν u'; — 8 ταφὴν ξ΄. — παρούσα a. —. 

ζωή ξ΄. — οἱ. ἄνϑρωποι 4 ἐ' μ' € φ' edd. — 9 πορίσονται a. — Post 
πορίσ. in e σύνταξις additum est. — 12 οἱ ἀπὸ τῆς ε φ΄. — 18 χαὶ 

om. g; — 14 ἐχχέογτι ξ'.. — 17 Crux prefigitur in εἰ μ ξ' φ'. — 

ἔνιοί φασι. τ. x. II. π. μνημονεύειν ( μνημονεύειν fort. etiam 5) -edd. — 

19:Iu codd. et edd. sequitur scholium '"Thomanum ad vv. 122—128, 

eui in. edd. ἄλλως, in s σύνταξις prefixum- est. T0 € 
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᾿ς gl. 193. τῶν ἀνϑρώπων. — ἠϑέλησαν. --- ἐχ τρίτον. — 

194, ἐν τῷ βίῳ xai ἐν τῷ dày. — διάξαντες. 

125. M. ᾿Αδέχων] ἄδιχον τὸ μετέχον ἀδιχίας xol αὐτὴ 

ἢ ἀδιχία. ἐνεταῦϑα τὸ δεύτερον. 

gl. 125. ἢ ἀπὸ] ὑπερβατόν. — μαχρὰν παντελῶς. -- ὅ 

* ἀπὸ ἀδιχιῶν. — 196. ἐπορεύϑηδαν. --- 197. ἣν ὁ Ζεὺς τοῖς 

διχαέοις ἔταξεν. — τὴν πόλιν πρῶτοι γὰρ Τυρσινοὶ τὴν. πόλιν 

ἐποίησαν. 

.122— 128, Th. Τῷ τῆς μετεμφυχαάσεως δόγματι xai [kv- 

δαρος τέϑεται, ὃ. τὴν ἀρχὴν ἐξ. θμήρου ἔσχε. λέγει γὰρ ἐχεῖ- 10 

vos (Od. σ 78)" wc siye, βουγάξε, μήτε γένοιο. οὗ :Πυϑαγόρας 

δεξάμενος πλατύτερον εἰς μέσον ἐξήνεγχεν. ὅτε δὲ xal Πλάτων 

τῶν τούτῳ πιστευόντων ἦν, μαρτυρεῖ Φαίδων. ὃ δὲ λέγει, τοιοῦ- 

τόν ἐστιν" ὅσοι δὲ τῶν. ἀνθρώπων ἐτόλμησαν xai ἠϑέλησαν 

ἔχειν τὴν ψυχὴν ἄπο xal μαχρὰν τῶν. ἀδίχων πάμπαν. χαὶ. παν- 15 

τελῶς, μείναντες ἐς τρὶς xal ἐχ τρέτου ἑχατέρωϑε, ἤγουν ἐν t€ 

βίῳ χαὶ ἐν τῷ ἄδῃ, ἔστειλαν χαὶ ἐπορεύϑησαν Διὸς ὁδόν, ἤγουν 

ἣν ὁ Ζεὺς. αὐτοῖς ἔταξε, παρὰ τὴν τύρσιν xal τὴν πόλιν του 

Κρόνου, ἤγουν ἐν ταῖς τῶν. μαχάρων νήσοις. ἐγένετο δὲ: ἡ ἐχ 

τρίτου διαγωγὴ xal ἐν τῷ βίῳ xal ἐν τῷ δῃ, εἰς δόχεμον 20 

8 Seholium Mosch. ad v. 125, quod ex aq edidi, in a post 

scholium ad v. 122 in marg. infer, in q paraphrasi Moschopulee 

vv. 109—122 post vocem δικαίοις insertum legitur. —. ἄδικον om. 

4. — τὸ μὴ μετ. a. — μετέχων q. — αὐτῇ q. — 7 tvgawol codd. 

omnes. — 9 μετ᾽ ἐμψ. μέ q. — 9. 10 x. Ilivó. τίϑ. om. s. — 10 

πείϑεται ξ΄, κέχρηται edd. — 0.— ἔσχε] ἀρχὴν ἐξ “Ομήρου ἔχων edd. 

--.:11 ὃ Ilv9. edd. — 19 ἐχδεξάμενος codd. οὐ edd; exceptis ΓΔ. --- 

ἐς ξ΄. — 18 τούτῳ T'(' u' ξ' φ', τοῦτο ceti. — 14 ἐτόλμ. καὶ om. s. — 

165 μαχρὰν δὲ τῶν 2. — 16 xol ἐς τριτον s. — 17 ἄδει s. — ἔστει- 

λαν I'A, ἔτειλαν ceti.e 'Triclinii sententia. — 18 /v] ἣ I: — αὐτοῖς 

ὁ Ζεὺς edd. — 19 ἐγένετο ΓΑξ’, ἐγένετο cett. — δὲ xel ἡ s. — 

20 δοχίμιον A6, fort. recte. - 
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rxotBés. — ΤΥ. ai δὲ τῶν naxápev νῆσοι sv τῷ  Qxeavqg εἰσιν, 
ὥς φησιν θμηρος (Od. ὃ 568)* 

«  'Qxeavós δ᾽ ἀνίησε παραφυχὴν ἀναφύχειν ἀνϑρώπους. 
gl. 128, ἔνϑα ] εἰς τὴν πόλιν. --- 199, τὸ λεγόμενον ᾿Ηλύσιον 

ὅ πεδίον. — αἱ ἐξ ᾿Θχεανοῦ. --- * * νᾶσος yp? γράφειν διὰ τὸ 
«έτρον ἀντὶ τοῦ νήσους ἐχβολῇ τοῦ υ' ὡς τὸ ἐπιτηδὲς (Hom. 
Il. A. 142) avri τοῦ ἐπιτηδεῖς. --- 180, πνοαί. --- 131. ἄνϑη. — 

ἤγουν ypuaoetó7.. — λάμπει, στίλβει. — 132. ἤγουν ἐχ τῆς ἐν 

τῇ νήσῳ χέρσου. ---- 133. λαμπρῶν" — t ἐσθλῶν. --- δένδρων. 

10 — 134. τὸ ἐχεῖ ῥέον. --- ῥόδα, χρένα, ἔα. ---- τρέφει. 

135. 186, Τῇ. Τοῦτο οὕτω λέγε" τῶν xai ἀφ᾽ ὧν ἀναπλέ- 

xouct τὰς γεῖρας ἐν Oppors xol πλέχουσε στεφάνους εἰς τὰς 

αὐτῶν xégaÀác. δέον δὲ εἰπεῖν ὅρμους ἐν ταῖς γερσὶν ὥσπερ 

τὸ στεφάνους, τὸ μὲν ὅρμοις xarà πλαγιασμὸν εἶπεν ἄντι- 

15 στρόφως, ὥσπερ φαμὲν τὸ ἔδωχαν αὐτῷ δάνατον. τὸ δὲ 

στεφάνους ὀρϑῶς εἴρηχεν. 

Tr. “Ὅρμοισε τῶν] τοῦτο οὕτω λέγε" τῶν xoi ἀφ᾽ ὧν 

ἀναπλέχουσι τὰς χεῖρας ἐν ὅρμοις χαὶ ἐν στεφάνοις, τὰς ἑαυτῶν 
χεφαλὰς δηλονότε. xat ἔστιν ὅμοιον τῷ παρ᾽ Εὐριπέδῃ (Orest. 

40 1086)" E 

Mz αἷμά μου δέξαιτο χάρπιμον πέδον, τ 

M7, λαμπρὸς αἰϑήρ" 

τὸ πνεῦμά μου δηλονότι. 

gl. 135. περιπλέγμασε ---- ἱ περιτραχηλίοις  χόσμοις. --- 

ἀφ᾽ ὧν. --- τὰς αὐτῶν. — 186, οἱ ἐνκαῦϑα ὄντες χοσμοῦσι. — 

* ἐπὶ τὰς αὐτῶν χεφαλάς. — 197. t1 χρίσεσιν. — ἀληθέσιν" — 

t διχαίαις, — 138, “Ραδάμανϑυν. — * πάντων, ὃ xai σύναπτε 

8 δ᾽ delevit Beek. — παραψυχὴν uncinis incluserunt edd. inde 8 

Beckio.-- 11 Seholium Thomanum ex I'4 edidi. — 12 x«i ante στεφ. 

add. 44. — 17 Schol. Tricl. om. e. — 19 εὐριππίδη ξ΄. 
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ἐνταῦϑα" — * * πάντων. — * * Κρόνος χρὴ γράφειν, οὐ γᾶς, 

ἦν ἔγῃ πρὸς τὸ μέτρον ὀρϑῶς. --- πρόχειρον, αὐτόχλητον" — 

ἑαυτῷ. --- "ἢ παραχαϑήμενον. — 140. πάντων πατήρ. --- 
* * 141. ἔξοχον. — * * οἱ γράφοντες ὕπατον ἀγνοοῦσι τὰ μέτρα. 

* τῆς. — * 1 βασιλείαν. 

138—141. Τλ. “Ὅντινα ' PadáuayD uy. ἔχεε: πάρεδρον Kpó- 

vog ὁ παῖς τῆς Γῆς ἐξ ὠχεανοῦ γὰρ xal Γῆς ἡ τῶν ϑεῶν, ὡς 

φάσε, γένεσις" ὁ πόσις xal 0 ἀνὴρ τῆς Ρέας τῆς ἐχούσης ϑρό- 

νον ὕπατον χαὶ ἔξοχον. 

ΤῊ. Ὃν πατηρ] ὄντινα “βαδάμανϑυν ἔχει πάρεδρον xal 
συγχάϑεδρον ἕτοιμον xat πρόχειρον xa? αὐτόχλητον 0 πάντων 

πατὴρ Κρόνος, ὁ πόσις xai ὁ ἀνὴρ τῆς 'Ρέας τῆς ἐχούσης ϑρό- 

yov ὑπέρτατον xai ἔξογον πάντων. 
123—141. M. “Ὅσοι δὲ ἐτόλμησαν, τουτέστιν ὑπέμειναν, 

μέχρε τρίτης μετεμφψυχώσεως ἐν ἑχατέροις τοῖς μέρεσιν, ἤγουν 15 

ἐνταῦϑα xal ἐν τῷ ἄδῃ μείναντες ἀπέχειν τὴν φυχην, τουτέστι 
χεχωρισμένῃν ἔγειν τῶν ἀδιχεῶν, ἔτειλαν (126) ἀντὶ τοῦ ἐστεΐ- 

λαντο, ἤγουν ἐπορεύϑησαν τὴν τοῦ Διὸς ὁδόν, γν ὁ Ζεὺς δηλο- 

νότε αὐτοὺς πορεύει, λέγω παρὰ τὴν πόλιν τοῦ Κρόνου, τουτέστι 

1. Notulam Triclinianam de scriptnra Κρόνος, quse etiam a 

Mommseno affertur, e meis codicibus μ΄ ξ΄ soli exhibent. — γάρ 

μ΄. γῆς Mommsen. — 2 τὰ μέτρα Mommsen. — 6 Seholium Tho- 

manum ex ΓΛ edidi, in quibus codicibus cum superiore scholio 

cohsret.— 7 χαὶ Γῆς] xal τῆς D. — ἡ om. 1* — 7. 8 ὡς φασὶ ΓΔ. 

— 8 γέννεσις A4. — 10 Schol "Tricl, quod om. 5, eum superiore 

scholio Trielinianno cohseret in codd, — ὃν ὁ ^t. ξ΄. — 11 αἰτόχλ. ὃν ὃ 
π. E. — 12 ὃ post χαὶ om. /'. — 18 πάντων omm. u' ξ' y. — 14 

“Ὅσοι δὲ ἐτόλμησαν est lemma in ξ΄, ὅσοι δ᾽ ἐτόλμησαν in g', ὅσοι δ᾽ 
ἢ 

ἐτόλμασαν in μ΄. --- σύνταξις φ' in lextu, ἐ᾽ u' in marg. habent. — δὲ 

ἐτόλμ. δ᾽ ἐπέμειναν 2, δ᾽ ἐτόλμ. ἐ". — 16 μετ᾽ duy. qu. — 16 ἄδει 2. 
pi 

— 17 χεχ. ἐχ τῶν ἀδίκων z.— 18 ἤγουν] xal e, om. ξ΄. — 19 λέγει ἐ". 

- παρὰ om. z. 
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παρὰ τὴν“πόλιν ἔνϑα ὁ Κρόνος det τὴν οἴχῃσιν, ἔνϑα (128) τὰς 

νήσους tuy μαχάρων αἱ τοῦ ᾿βχεανοῦ αὖραι περιπνέουσιν, ἀντὲ 

τοῦ ἔνϑα αἱ τῶν μαχάρων εἰσὲ νῆσοι ὑπὸ τῶν αὐρῶν τοῦ "Qxea- 

νοῦ περιπνεόμεναι. ἄνϑη δὲ γρυσοῦ λαμπρότατα λάμπει, τὰ μὲν 

b ἀπὸ τῆς γῆς dr. ἀγλαῶν, ἀντὲ τοῦ εὐθδαλῶν δένδρων" ἄλλα δὲ 
ἐρέφει τὸ ὕδωρ. ἀφ᾽ ὧν (185) ἀναπλέχουσι ταῖς χερσὶ τοὺς 
περιτραχηλέους χόσμους xa? στεφάνους xarà τὰς χρίσεις (137) 

τὰς διχαίας rot ᾿Ραδαμάνϑυος, ὃν 0. πατὴρ. πάντων. ὁ Κρόνος 

ἔχει παραχαϑήμενον ἑαυτῷ ἕτοιμον, τουτέστιν ἀγώριστον, ὃ 

10àvzp ὁ τῆς 'Péae τῆς ἐχούσης ϑρόνον ὑψηλότατον. πάντων. 
gl. 142. τῷ Κρόνῳ xai “Ραδαμάνϑυϊ. -— * συνάπτονται, 

συναριϑμοῦνται" — * ἢ συγχαταλέγονται. — 148. ἐνέβαλεν 

ἐνταῦϑα. --- 144. τοῦ Διός. ---- παραχλήσεσι. --- χατέπεισε. --- 

ἡ Θέτις. --- 145. χατέβαλε. "E | 
15 146. Τγ. Εἰχότως εἶπε τὸν " Excopa χίονα " ἐχεῖνος yàp ἦν 

ἔρεισμα τῆς Τροίας, οὗ πεσόντος ἐπὶ σαϑροῦ τὸ [iov εἱστήχει. 

gl. 146. ἀχαταγωνιστον. — ἄχαμπτον. — ἔρεισμα. 
147. Th. 4óo Κύχνοε ἐγένοντο, ὁ μὲν "Apsos υἱὸς 

1 ἔνϑα ὁ] ἔν ὃ a. — 5 αἱ τοῦ] αὐτοῦ 4, ἀντὶ τοῦ ξ΄. — 4 περι- 

πνεόμενοι ξ΄. — Ante ἄνϑη in edd. lemma ἄνϑεμα δὲ χρυσοῦ 

φλέγει legitur. --- λαμπρότητα ξ΄. --- D τῆς om. 4. --- 6 τοὺς om. ὦ 

fort. recte, conf. lectionem Triclin. — 6. 7 τὰς χεῖρας (χείρας ξ' φ' 

περιτραχηλέοις κόσμοις καὶ στεφάνοις χατὰ codd. mixti et edd.,et dat. 

est etiam in glossa Moschopulea, ubi tamen unus codex $' accusa- 

tivum exhibet. — 8 ἤγουν post πάντων add. s. — 9 ἑαυτᾷ ι΄. — 

9. 10 ὁ ἀνήρ om. g. — 10 ὁ omm. edd. — 9ρ.] μόνον 4. — 

15 Scholium Tricl, quod om. 2, in $' in marg. ad v. 146 scrip- 

tum est, in cett. codd. et edd. paraphrasi Moschopules vv. 142—149 

subnexum legitur. — 16 τῆς omm. ε΄" ξ΄. — 18 Kixvov τε est lemma 

in eodd. mixtis, ante lemma ἱστορία τοῦ xixvov legitur in q'; — ἱστο- 

ρέα περὶ toU κύχνου miniator in marg., μ' et Boeckh in textu, ἱστορία 

cett. edd. in textu, post quam, vocem in edd. ante Beckium lemma 

Κύκνον ve ϑανάτῳ πόρε additur. — Totum scholium deest in e. 
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ὁ Ey θετταλίᾳ τοὺς παρεόντας λογῶν xai ἀποχτείνων, xai βουλό- 

μενος ταῖς. χεφαλαῖς ναὸν ἀνεγεῖραι τῷ πατρί, ὃν 'Hoaxàzc 

ἀπέχτεινεν᾽ 0 δὲ Ποσειδῶνος, ναῦς &yev xai συμμαχῶν τοῖς 

Ἰρωσίν, ἱσταμένος ἐν στενῷ τῆς ἐχεῖ ϑαλάσσης xai οὐχ ἐῶν 

τοὺς “Βλληνας ἀποβῆναι, ὃν ᾿Αχιλλεὺς ἀπέχτεωεγ., 
gl. 147. τὸν υἱὸν τοῦ Ποσειδῶνος. - 

118, Th. Ἰιϑωνοῦ xat “Πμέρας δύο παῖδες. γίνονται, 'μέ- 

a xai ᾿Ημαϑίων, ὧν ὁ μὲν ἀνῃηρέϑη Un ' Aydéos, ᾿Ημαϑέων 

δὲ ὑφ᾽ “Ηραχλέηυς xarà τὴν ἀπελασίαν τῶν Γηρυονείων᾽ βοῶν. 

ἐμυϑεύσαντο δὲ αὐτοὺς ᾿ Ἡμέρας εἶναι παῖδας δεὰ τὸ Αἰϑίοπας 

ὄντας λευχοὺς χαὶ «ὡραίους εἶναι.. 

8]. 148, τὸν Μέμνονα. 

142—149. M. Ὃ Πηλεύς τε xai ὁ Κάδμος ἐν τούτοις τοῖς 

τὰς τῶν μαχάρων νήσους λαχοῦσιν, οἰχεῖν δηλονότι, συγρχαταλέ- 

γονται. xai τὸν ᾿Αχιλλέα ἤνεγχεν, dyci τοῦ πεμφϑῆναι ἐποίησεν. 

ἡ μήτηρ αὐτοῦ yj Θέτις, ἐπεὶ διὰ δεήσεων ἔπεισε τὴν φυχὴν τοῦ 

Διός" ὅς (145), ἤγουν ὁ ᾿Ἡχιλλεύς, ἔσφηλεν, ἀντὶ τοῦ χατέ- 

στρεῴε, τὸν Exropa, τὸν ἀχλινῇ χίονα τῆς Ἰροίας, τὸν ἄμαχον, 

1 ὁ (ὅς edd. ante Beckium), omm. “ε΄! ξ΄, Beck, Heyne. 

— περιόντας &'. — 8 ὃ ναῦς uq. — 4 ϑαλάττης 4. — ἐὼν 

I. — 5 ἀχιλεὺς ξ΄, ὃ &y. 4. — "7 Scholium Thom. ad v. 148 om. 

3. — ἀοῦς (ἠοῦς μ', ἡοῦς ξ' ) τε παῖδα est lemma in codd. mixtis. — 

ἱστορέα τοῦ μέμνονος miniator in marg. μ΄, in textu φ', ἑστορία.. περὶ 

τοῦ Μέμνονος Boeckh. —8 ἡμαϑίων. ΓΔ. --- ὑπαχιλέως ξ΄. — ἧμα- 

ϑίων A. — 9 Γηρυόνου codd. et edd. exceptis ΓΔ εἰ. — 10᾽ ἐμυϑεύ- 

cato u'q'. — δὲ om. ξ΄. — 11 ὄντας xal à. xol. I. — 18 Πηλεύς 

est lemma in /", Πηλεύς τε καὶ xdóuog in u'q'. — σύνταξις ι" μ' 

in marg., φ' et Beckh in textu. — σύνταξις" ἀπέχειν. τὴν ψυχὴν τουτέστι 

κεχωρισμένην ἔχειν τῶν ἀδικιῶν (cf. p. 135,16) ante ó-II. est in «.. — 

τούτοις om..q. — 14 τὰς (và E') ex as μ' E' φ' addidi. - δ. ot xata, 

3. — 15 ἀχιλέα E. — τοῦ om. a. — 17 ἀχιλεὺς ξ΄. -- 17. 18 χα- 

τέστρεψεν ἕχτ. 9. — 18 ἀκχλονῆ 4. | 

10 
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τουτέστι τὸν ἀνυπόστατον ἐν ταῖς μάχαις" xal τὸν Küxvoy (147), 
τὸν τοῦ Ποσειδῶνος δηλονότι, τῷ ϑανάτῳ παρέσχεν, ἤγουν 
ἐθανάτωσε" xai τὸν παῖδα τῆς ᾿Ημέρας τὸν Μέμνονα, τὸν ἀπὸ 
Αἰϑιοπίας. 

5 gl. 149. ἐγταῦϑα γὰρ τὰς φαρέτρας οἱ ἄνϑρωποι φέρουσιν. 
— 150. ὠχέα ταχέα" — * * ἀντὶ μιᾶς. — ἤγουν χαέριοι χαὶ 
xarà σχοπὸν φερόμενοι λόγοι ἱστορίας. --- 151. ἐστί. — ἤτοι 
τῆς δεανοίας μου. 

152. M. Φωνᾶντα φωνήεντα, ἤγουν φωνὴν ἀφιέναι δυνά- 

10 μενα. φωνήεντα δὲ γράμματα τὰ φωνεῖσϑαι μόνον δυνάμενα, 
xat ἐναντιότητα τῶν συμφώνων, ἃ σὺν τοῖς φωνήεσιν ἀεὶ ἐχφω- 
vetrat χαὶ οὐδέποτε μόνα. 

gl. 152. ὀμελητὰ xai νοούμενα. — τοῖς σοφοῖς χαὶ φρονξ- 

μοις. ---- 153. * γτοι εἰς τὸν πολὺν ὄχλον" — 4 βραχὸ τὸ πάν, 

15 Δωριχῶς, ἤτοι τὸν πολὺν ὄχλον. --- 154. χρήζει. - ἐστὶν 
ἐχεῖνος. 

155. M. Φυὴ 7 ἀναδρομὴ τοῦ σώματος. ἐνταῖ 9a δὲ φυᾷ 

ἀντὶ τοῦ φύσει. 

1 xal τὸν — 4 Αἰϑ. om. ,". — 9 τὸν omm. u' E' φ΄. — 9 Scho- 

lium Mosch. ad v. 152, quod deest in z, in codd. mixtis post 

ἔχει χρείαν (p. 140,5) legitur, in a inter δικαίῳ et συναντῶν (conf. 

p. 145, 2) insertum est, in q post ἀετόν (p. 140, 11) extat. — 

Lemma (φωνάντα 4) ex aq addidi. — ἢγ. tà φωνὴν a. — 10 

φ. δὲ τὰ yo. ('. — μόνα ἐ΄. — δυνάμενα μόνον φ΄. — 19 οὕὔδεποτε 

ξ΄. — 18 Ad v. 102 φωνήεντα est gloss& in a. — 14. 15 βρ. τὸ 

πὰν δωρ. eliam inter glossas a libri legitur. -— 17 Scholium ad 

v. 155, quod deest in s (hic etiam hse paraphrasis Mosch. verba 
omittit haplographica neglegentia: τουτέστιν ἀπὸ φύσεως), ξ΄ οὐ g, in 

codd. mixtis e ξ΄ exeeptis pars est paraphrasis Moschopule:s vereuum 

.149— 159, in qua inter ἀπὸ φύσεως οἱ oí μαϑόντες insertum legitur; 

in a: φυὴ ἡ ἄνα (nihil amplius) scholio ad v. 152 subnexum eo quo 

hoe scholium legi significavimus looo extat. 
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gl. 155. γινώσχων. — * ἤγουν ἐχ φύσεως xal οὐχ ἀπὸ 

μαϑήσεως ὄντα. τοιοῦτος δὲ ἐγὼ παντοίοις σγήμασε χαταποι- 

χέλλων τὰ ποιήματα καὶ φράσει ποιχίλῃ xa) πολλοῖς ἄλλοις, ἃ 
οἴχοϑεν xai οὐχ ἀπὸ μαϑήσεως ἐξεῦρον χαὶ ἐμηχανησάμην. — 

156. οἱ ἐχ μαϑήσεως ἔγοντες ταῦτα. --- σφοδροίέ" — t ἀντὶ τοῦ ὅ 
λάβρως, ἤγουν ἀχρατῶς. — 191. ἐν πολυλογέᾳ. --- ὥσπερ. — 

158. ἀτέλεστα. ---- βοῶσι. ---- 159. ἤγουν τὸν ἀετὸν τὸν ἀναχεί- 

μενον τῷ Δεῖ" λέγει δὲ δὲ ἑαυτόν. 

156—159. Th. 0i δὲ μαϑόντες γαρύετον xat βοῶσιν 

ἄχραντα xa? ατελείωτα, λάβροι xat σφοδροὲ ἐν παγγλωσσίᾳ xai 10 

πολυλογέᾳ, ὥσπερ χόραχες ὄντες πρὸς τὸν ϑεῖον ὄρνειϑα τοῦ 

Διός, ἤγουν ἐμέ. τουτέστιν οἱ μὲν ἄλλοι ποιηταί" ἀέγεε δὲ διὰ 

βαχγυλίέδην, οὗτος γὰρ ἀντήριζεν αὐτῷ περιττολόγοι εἰσὲν ἐν 

τοῖς αὐτῶν ποιή 1a0t xa) ἄχραντα λέγουσιν. ἐγὼ δὲ τὸ προσῆ- 
xoy πανταχοῦ τηρῶ xal οὐχ ἐχφέρομαε τοῦ εἰχότος, ὥστε 18 

ἐχεῖνοε τοιοῦτοι ὄντες χόραχές εἶσιν ὡς πρὸς ἐμέ, ἐγὼ δὲ 

ἀετός" ὅσῳ γὰρ ἀετὸς χολοιοῦ χρείττων, τοσοῦτον ἐγὼ τούτων 

βελτίων. - 

1 Glossa Thomana prefixo lemmate Φυᾷ (preterea σύνταξις 

Boeckh in textu, μ΄ φ' in marg.) in codd. mixtis excepto £, qui hec 

omnia omittit, e$ in edd. ante paraphrasin Thomanam versuum 156 

—159 post ὑπόϑεσιν ἀπότεινε (p. 141, 11) legitur, que glosse cum 

scholio coniunctio fortasse germana et ab ipso Thoma profecta est, 

nam tota glossa in 44 tantum legitur, I' et glossarum sylloge qus 

in eodieibus mixtis extat nihil prseter verba ἤγουν ἐχ φύσεως καὶ 
oix ἀπὸ μαϑήσεως exhibent. Ceterum πάντα edd. pro παντοίοις, 

ium πσιχίλλη Au, ποιχίλλῳ ι΄ οὐ deest οὐκ ante ἀπό in ξ΄. — ὅ Ad 

v. 156 ἀντὶ τοῦ λάβρεως (sic) ἤγουν ἀχρατῶς glossa est in α. --- 9 Scho- 

lium 'Thomanum deest in s. — 10 ἄχρατα μ' φ'. --- ἐπ ἀγλωσσία Γ. 

— παγγλωσία μ' φ', παρρησία ξ΄. — 11 ὄντες omm. edd. — 12. 18 

διὰ τὸν Baxy. edd. — 14 ταῖς I! — αὑτὸν x. 9'. — 16 πανταχᾶ A. — ᾿ 

15 εἰκότως ξ΄. — 16 Post ἐχεῖνοι delevi μὲν cum ΓΖ. — 16. 17 δ᾽ ἀετός 

μ΄. — 1" χολιοῦ μ΄, κόραχος edd. — χρείσσων I. — τοσούτω |". 
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149—159. M. Πολλὰ. βέλη ταχέα ὑποχάτω. τοῦ ἀγχῶνός 

μοῦ εἰσὶν ἔνδον τῆς βελοϑήχης;. φώνήεντα (152), ἤγουν φωνὴν 

ἀφιέναι δυνάμενα παρὰ τοῖς φρονέμοιξ; ἀντὲ τοῦ " πολλὰ νοήματα 

ὀξέα ἐν τῇ φυγῇ μού εἰσι ζώντα παρὰ τοῖς φρονίμοις, ὡς ἐπίπαν 

5-08 ἑρμηνέων ἔγχει χρείαν. σοφὸς (194) ὁ πολλὰ εἰδὼς qua, ἀντὶ 

tot φύσεϊ, τουτέστιν ἀπὸ φύσεως. οἱ μαϑόντες δέ (156), ave 

τοῦ οἱ ἀπὸ μαϑήσεως δὲ ἐϊδότες xal οὐχ ἀπὸ φύσεως, πρὸς 

τὸν ἔχοντα δηλονότι τὴν ἰσχὺν ἀπὸ φύσεως ὥδπερ χόραχες 

λάβρως γηρύουσιν, ἀντὶ τοῦ xpáCouaty ἀπέραντα, παγγλωσσίᾳ, 

10 τουτέστι συγχεχυμέναις φωναῖς, πρὸβ τὸν δεῖον ὄρνειϑα τοῦ 

“Διός, 7 ἤγουν τὸν ἀετόν. 

gl. 160. ἤγουν. ἐπὶ τῷ σχοπῷ, ᾧ ὑπεϑέμεδα, λέγω τοῦ 

θήρωνος * ἐγχώμιον, ἔγε τοὺς λόγους, ψυχή. — 161. ὦ φυχή. 

— τοι ἐγχωμιάζομεν. 

15" 162, ΤΥ. Εἰχότως εἶπε τὸ μαλϑαχᾶς πρὸς ἀντιδιαστο- 

1 πολλά μοι est lemma in ἐ", πολλά μοι ὑπὸ ἀγκῶνος in cett. codd. 

οὐ edd. nisi quod nullum extat lemma in aq. — σύνταξις margo μ' 9). — 

ταχέως u'. — ὑπὸ χάτω a q'.— 1. 2 ἄγχωνος μου εἰσιν ᾳ (μου εἰσιν 

etiam ξ΄). — 2 φωνᾶντα edd. — S Post δυνάμενα in edd. συνετοῖσιν 

additur. — 8. 4 ἀντὶ τοῦ — φρονίμοις om. 2, — 4 τοῖς] τῆς q. — δ δὲ 

ἕρμ. z. — Post χρείαν in codd. mixtis scholium Mosch. ad v. 152 (quod 

om. 2) sequitur. — 6 τουτέστιν ἀπὸ φύσεως om. e, in quo, sicut etiàm 

in ξ΄, deest etiam scholium Mosch. ad v. 155, quod in ceteris 

eodd. mixtis inter φύσεως et οἱ μαϑόντες insertum legitur. — 6. 7 

ἀντὶ tot] ἤγουν 4", τουτέστιν q. — "7 δὲ om. ἐ"΄. — 9 λάβρως om. E. — 

γηρύουσιν Ω, γυρήουσιν 2, γαρύουσιν edd. — ἀρόζουσω a. — ἀπέρα ξ΄. 

—. παγλωσία. 4» παγγλωσία μ΄. - 9—11 παγγλ. — ἀετόν om. 4". — 

10 συγχεχωμέναις ξ΄. — συγκ. ταῖς q. 2: — 12 Glossam ad v. 160 

om. 41;-verba. ἐγχώμ... ἔχε τοὺς λόγους wvy. :... (sic codex) Γ΄ 

olus servavit. — 15 Scholium Tricl deest in z, in 5' ἃ miniatore 

extra ordinem ad v. 162 adseriptam esi. — | μαλϑαχὰς᾽ ξ΄, μάλθακῶς 

edd. &nte Bookh. | — 



( 

λὴν τοῦ τόξου. τὸ μὲν γὰρ σχληρόν ἐστε xat πιχρίαν ἐμποιοῦν, 

πρὸς obe πέμπει.-τὰ βέλη" αὕτη δὲ εὐφρσσύνης αἰτία τοῖς ἐγχω- 

μιαζοόμένοιᾳ χαϑίσταται. ᾿ 

gl. 162. γχαριεστάτης. ---- πάλιν ὥσπερ ἐν ἀρχῇ. — 163. 

ἐνδόξους..---- ἤγουν ἐγχωμιαστιχοὺς λόγους. — 164. * * ἐπί 

rot] ἀντὶ μιᾶς. ---- 165. τὴν τοῦ Θήρωνος πόλιν. — ᾿ἐχτείνας 

(* * ἔχτεινε) τὸν λόγον τοῦ ὕμνου.᾿ 
160—165. M. "ἔπεχε νῦν, ἀντὲ τοῦ ἐπέχων ἤδη ἔντεινε, ὦ 

ϑυμέ, xarà τοῦ σχοποῦ τὸ τόξον" ἀντὲ τοῦ χαλιναγωγῶν τὸν 

λόγον ἀπὸ τῶν ἔξω τοῦ χαιροῦ ἐπὶ τὴν προχειμένην ὑπόϑεσιν 

ἀπότεινε: ἄγε, εἰπέ, ὦ ϑυμέ, ἤγουν ὦ ψυχή, τίνα βάλλομεν, 
ἤγουν τοξεύομεν, δίστοὸς (162) πέμποντες ἐνδόξους ἀπὸ ἡμέ- 

pou xai φιλειχῇῆς φρενός ; τουτέστι τίνα ἐγχωμιάζομεν ; ἐπὶ τὴν 

᾿Αχράγαντα τάνυσον, ἤγουν ἕλχυσον, τὸ τόξον δηλονότι, ἀντὲ τοῦ 

ἐπὶ τὴν ̓  Αχράγαντα ἀπότεινε τὸν λόγον. - 

Ὡς, gl. 166. λέξω᾽ — * * διαβεβαιώσομαε. --- δεώμοτον. ---- 

168. γεννῆσαι. ----- 169. γρόνων. --- πόλιν ] τὸ τενὰ ἐνταῦϑα. ---- 

170. ἕτερον. --- 171. φρονήσεσιν, ἤτοι μετὰ λόγου χαὶ οὐχ ἀλό- 

γὼς εὐεργετοῦντα. — 172. δαφιλέστερον. — t ἤγουν χατὰ τὸ 

διδόναι χαὶ εὐεργετεῖν. - 

166—173. Th. Αὐδάσομαε.. χαὶ λέξω ἐν dye νόῳ, 

λόγον ἐνόρχιον χαὶ μετὰ ὅρχου, μὴ τεχεῖν (168) xat γεννῆσαι 

1 γὰρ om, φ' — 9 δὲ τῆς εὖφρ. ε΄. — 6 τῇ τ. 9. πόλει 4. — 

8 ἔπ. νῦν σχοπᾶ ἀντὶ q.— ἀπέχων 5. — ἔντεινε αἱ ι΄ ξ΄, ἔντυνε cett. 

— 10 ἀπὸ τοῦ ἔξω. ᾳ. — 11---1 ὅ premissa voce σύνταξις in μ' et 

ed. Boeckh. et lemmate ἄγε ϑυμέ prefixo in /"u'£' φ' post scholium 

Thomanum ad vv. 166—173 leguntur; priora verba ἔπεχε — ἀπότεινε 

in codd. mixtis excepto z ante glossam Thomanam :(scholium Tri- 

clinianum) ad v. 155 legi iam supra commemoravimus. — 12 7 τοξ. 

g. — | RépmonEY £. — 15 ἀπέτεινε, &. —-21 Totum scholium "deost 

in s; —— αὐνταξις ἐ" dn marg. Boeckh. in textu. — xvi] om.. 

Δ, ἤγουν cett. — νόῳ] λόγῳ ξ΄. ΜΝ πα." 
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πόλιν ἑκατὸν ἐτέων xal χρόνων τινὰ ἄνδρα ἐν cate πραπίσε xal 

φρονήσεσιν εὐεργέτην τοῖς φίλοις μᾶλλον xai περισσοτέρως roc 
θήρωνος, xat ἀφϑονέστερον xat δαφιλέστερον χατὰ τὴν χεῖρα, 

ἤτοι τὸ διδόναι. εἰ μὲν οὖν τὸ τινὰ πρὸς τὸ ἄνδρα συνάφεις, 
ὅ πόλιν ἑχατὸν ἐτέων νοήσεις τὴν ̓ ᾿χράγαντα᾽ ἐν γὰρ τῇ πεντη; 

χοστῇ λυμπιάδε ἐχτίσϑη Θήρων δὲ ἐν. τῇ ἑβδομηχοστῇ ἐνέχη- 

σεν᾽ ἐπειδὴ οὖν εἔχοσιν ᾿θλυμπιάδες διὰ μέσου εἰσίν, ἡ δὲ 

᾿θλυμπιὰς χατὰ πέντε γρόνους &ytyero, ἑχατὸν γρόνων ἀριϑμὸς 

συνάγεται" πεντάχις γὰρ εἴχοσιν ἑχατόν. εἰ δὲ πρὸς τὸ πόλεν 

10 τὸ τινὰ συνάφεις, ἀορίστως εἴποις τὰ πόλιν, τοῦτο δὲ ποεῶν μὴ 

λάβης πρὸ 9» ἑως εἰς τὸ ἑχατὸν ἐτέων, ἀλλὰ χωρὶς τούτων 

λέγε" τενὰ πόλιν ἑχατὸν ἐτέων. εἰ γὰρ πεοὶ τὸν χόσμον οἱ χρό- 

vot, ἐν δὲ τῷ χόσμῳ at πόλεις, χαλῶς ἂν ἔγχοε λέγϑεν xai τὰς 

πόλεις τῶν χρόνων. νόει δὲ τὸν λόγον xat ἐπὶ μέλλοντος xat ἐπὶ 

15 παρῳχημένου. τὸ γὰρ τεχεῖν οὐ μόνον μέλλοντα χρόνον δηλοῖ" 

μέλλων γὰρ δεύτερος τὸ cexety* ἀλλὰ χαὶ παρῳχημένον. τεχεῖν 

γὰρ xai ayri τοὺ τέξαι xat avri τοῦ τέξειν φαμέν. 

M. Αὐδάσομαι, Gyr) τοῦ λέγω, διαβεβαικοῦμαε λόγον σὸν 

ὄρχῳ χατὰ ἀληϑῆ διάνοιαν, μηδένα ἄλλον ἄνδρα ἐφ᾽ ἑχατὸν 

1 ἑκατὸν u fere semper. — ἐτέων ΓΔ, ἐτῶν ett. — χρόνον ΓΟ 

ταῖς om. q'. — 1. 2 xal ταῖς qo. ξ΄. — 2 περισσοτέρως ΓΑ (΄, περισ- 

σότερον cett. — 8 ἀφρονέστερον TI. — xol δαψ. om. 4. — χέρα Δ. 

— 4 ἤγουν (/'". — οὖν ex DA/'6£  aecessit. — τὸ ante τινὰ om. 4. — 

5 ἐτέων ΓΖ, omm. u' q', ἐτῶν cett, — 8 χατά IA" ξ', διά ceti. — 

χρόνους .A(' 5 q', χρόνων ceti. — ἐγίγνετο edd. — 9 συνάγεται 

ΓΔ .«", γένεται cett. — τὸ omm. codd. mixti. — 10 τὸ om. I: — 

ἀρίστως εἵπης 4. — τὸ πάλιν Γ. — 11 ἐτέων DA, ἐτῶν ceti. — 

12 s] οἱ ξ΄. — 18 ἔχει PA, ἔχῃ ἐ ξ΄. — 14 δὲ xol τὸν λ. codd. 

mixti— Alterum ἐπὶ ex I'u'& q' aecessit. — 15 μόνον om. ξ΄. — 

οὐ μ. τὸν u. δηλοῖ 49. ι΄. —. 16 παρῳχημένος 9. — 17 χαὶ post 

γὰρ omm. Δ (". — τοῦ ante τέξει» om. Γ. — 18 αὐδήσομαι q. — λόγῳ 

σὺν q. — 19 ἄλλον om. a. — ἑχατῶν q. 

--- 
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ἐτῶν, ἤγουν ἐντὸς ἑχατὸν ἐνιαυτῶν, τεχεῖν (168) τὴν πόλιν eüep- 
γέτην πρὸς τοὺς φίλους, φρονήσεσι, τουτέστι ἃιὰ τῆς ἑαυτοῖ 

φρονήσεως μᾶλλον, ἀφϑονέστερόν τε χατὰ τὴν χεῖρα, ἀντὶ τοῦ 
τὴν δωρεάν, τουτέστι μεγαλοδωρότερον, τοῦ Θήρωνος. 

178, Th. Εἰχότως εἶπε τὸ χόρος. ὥσπερ γὰρ ὁ χόρος 5 
παρατροπὴν τοῦ στομάχου xai διαφϑορὰν ἐργάζεται, ἔστι δ᾽ 
ὅτε xai ὀργανιχὴ βλάβη ἐντεῦϑεν γίνεται, οὕτω xai ἐπὶ τὸν 
αἶνον τοῦ Θήρωνος, ἧτοι τὸ dx τῶν μεγάλων εὐεργεσιῶν γινό- 

μενον αὐτῷ ϑαῦμα, ἐπῆλϑε χόρος χαὶ φϑόνος. Κάπυς γὰρ xai 

“ἱπποχράτης, χαίταε πολλὰ ὑπὸ Θήρωνος εὐεργετηϑέντες, ὅμως: 10 

ὡς ἑώρων αὐτοῦ τὴν ἀρχὴν αὐξομένην, φϑονήσαντες μετέστη- 
σαν πρὸς [épeva xal τοῦτον ἐγεέραντες πρὸς τὸν xar αὐτοῖ 

πόλεμον ἐπειρῶντο τῆς ἀρχῆς χαϑαιρεῖν, εἰ xai μηδὲν ἠϑυνή- 
ϑδησαν ὧν ἐβούλοντο πρᾶξαι. 

gl. 173. τὸ ἐχ τῶν εὐεργεσιῶν αὐτοῦ ϑαῦμα. --- φϑόνος" 15 

λέγει δὲ τὴν ἐξ “Ιέρωνος μάχην. — 174. διχαιοσύνῃ. --- ἐρχό- 

1 ἐτῶν om. ξ΄. — 1. 2 πόλιν : {εὐεργέταν πραπίσιν' ευεργέτα πρ. τ. 

9. £. — 9 «Post πρὸς τοὺς φίλους Call. Br. male punctum ac 8i φρονή- 

σεσι, quod sequitur, esset verbum textus. Hinc [Steph. et] Ox. deterius 

etiam : φάους [Φρονήσεσι"] τουτέστι ---- quasi nova esset glossa, addi- 

deruntque [Oxr.] ineptam notam: ,Schol. leg. φρονήσεσι pro πρα- 

7400», quàm vocem meiri ratio non fert', Alia melius in hoc Schol. 

interpupxi» Beck. — 3 τὲ om. s. — 4 Ante τὴν δωρεάν omisi χατὰ 

cum aàqz. — τουτέστι διὰ τῆς ἑαυτοῦ μεγαλοδῶ 5. — μεγαλοδωρό- 

τατον δ μ' ξ' φ' οὐ glossa Mosch. — ὅ Totum scholium om. 5. --- 

6 διαφοράν ΓΑ. --- 2 ὀργανιχαὶ βλάβαι €. γίν 'ξ. — 8 ἤγουν (΄. — 

10 «xc τοι] Corrige χαΐπερν Boeckh. — ὅμως] ὡς ὅμως 4. — 

11 αὐξανομένην (CU. — 11. 129 μετέστησάν τι πρός E'. — πρὸς 'I.] 

τὸν 6. I. — 12. 18 πρὸς Ἱέρωνα, xoi πόλεμον ἐγ. κατ᾽ αὐτοῦ ἐπειρ. 

τὴν ἀρχὴν χαϑ., ἀλλ οὐδὲν ἠδ. etc. edd. — 12 τοῦτο q'. — χατ᾽ om 

T. — 18 τὴν ἀρχὴν μ' φ' edd. — ἐδυν. Γ ξ' φ'. 
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μενος. — 178. φϑονερῶν. --- Κάπυος xai ᾿Ἱπποχράτους. — 

176. ταράξαι xaà λυπῆσαι. - 

'* 177. M. Κρύφον ce] ἀφανισμὸν ποιῆσαι τοῖς χαλοῖς 

ἔυγοις τῶν ἀγαϑῶν ἀνϑρωώπων. 

5 gl. 177. zorazóv; ἀφανές. — ἃ πρὸς xaÜDaípsoty αἰτοῦ 

ἐμηχανῶντο. — 178. * ἀριϑμόν] διὰ τὸ μέτρον λείπει — 

* * ἀρϑμόν] διὰ τὸ μέτρον. ---- ἤγουν οὐχ οἷά τέ ἐστιν ἀριϑαεῖ- 

σϑαι. ---- 179. ἐξ εὐεργεσιῶν χαράς. — 180. ἐξειπεῖν. 

: 177—180. Th. Τὸ ἐπεὶ φάμμος ἁρμόζεται τῇ ἐννοίᾳ πρὸς 

1070 φίλοις εὐεργέτην" τὸ δὲ ἀλλ αἶνον H fypt τοὺ ἔργοις 

διὰ μέσου παρεχβατεχώτερον εἴρηται. xoi τίς ἂν φράσαι χαὶ ἐξει- 

πεῖν δύναιτο τὰ γάρματα xai τὰς ἐχ τῶν εὐεργεσιῶν γαράς, ὅσα 

ἐχεῖνος 0: θήύρων τοῖς ἄλλοις ἀνδρώποις ἔϑηχεν" ἐπεὶ ἡ φάμμος 
τῆς ϑαλάσσης περιπέφευγε τὸν ἀριϑμόν, ἦτοι οὐ δυνατόν ἐστιν 

15 ἀρειϑμεῖσϑαι. τουτέστιν ὥσπερ ἡ Φάμιος ἀναρίϑμητός ἐστιν, 

οὕτω xal αἱ τούτου πρὸς ἀνϑρώπους εὐεργεσίαι. 
173—180. M. ᾿Αλλὰ ἐπὶ τὸν ἔπαινον, ἀντὶ τοῦ χατὰ τῶν 

8 Scholium ad v. 177 in a inter glossas et in calce scholio- 

rum &d OLIL, in q paraphrasi Moschopulee versuum 173—178 tan- 

quam novum scholium post ἀγαναχτήσεως (p. 145, 2) insertum, in 

codd. mixtis et edd. vocula 7 pro lemmate posita eidem paraphrasi 

post διὰ τῶν χαχῶν ἔργων (p. 145, 6) insertum legitur, —  xe«xoic 

pro χαλοῖς Beck edidit. — 6 Gloss& Thomana in solo I' extat. — 

9 Paraphrasis Thomana versuum 177—180 deest ini 2. — ἐπὶ ξ΄. — wáuoc 

Γ. — 10 τὸ δ᾽ ἀλλ᾽ A. — τΟΌΓ' μ' ξ', τοῖς cett. — 11 παρεχβ. Γ' ἐ’ u' 8, 

παρεχβαντιχώτερον 4, παρεμβατ. [φ'] edd. παρεμφατιχώτερον coni. 

Beck. — 11. 12 φράσαι δύναιτο "yovv ἐξειπεῖν. τὰ y. φ΄. — 19 δύνατα 

D ste corr. — ἐξ evegy. Δ. — ὅσας Γ. — 18 toic om. εἰ". — ἄλλοις DA, 

cett. — (4 ἤγουν ('. — δυνατή codd. mixti et edd. — 15 ᾿ἀριϑμεῖσαι 

Ro., ἀριϑμῆσαι Br. Steph. Ox. — 17 Lemma ἀλλ «vov ἔβα κόρος 

est in /" ξ΄ φ' et in edd. ante Beck. — σύνταξις ἐ’ u' φ' in marg., Boeckh 

in textu. — 17. 1 ἀλλὰ — Θήρωνος om. z. ] 
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, ^57 - - ) * , , *, N -. 

ἐπαίνων ἀξέων χαλῶν τοῦ Θήρωνος ἐχινηϑη χόρος, avri τοῦ 
. 3 ’ ΄ἷ -- 

ὕβρις, ἀπ᾿ ἀγαναχτησεως, οὐ σὺν τῷ διχαίῳ συναντῶν, τουτέστι 

συμβαίνων, ἀλλ ὑπ’ ἀνδρῶν μάργων (175), ἤγουν μανιχῶν, 
^ , ^N w , - 3 Ἃ w φϑονερῶν, ϑέλων διὰ τὸ ϑορυβῆσα: χρύφον ποιῆσαι, ἀντὲ τοῦ 

’ , : , NM M gà NN “« 5 

χρύφιον, τουτέστε xexpupusvov, ἄδοξον τὸν αγαϑὸν διὰ τῶν 

χαχῶν ἔργων. ἐπεὶ ἡ Φάμμος (178) ἀριϑμὸν περιπέφευγεν, ἀντὶ 

τοῦ διαπέφευγεν, ἐχεῖνος, ἤγουν 0 Θήρων, ὅσα χάρματα, του- 
, c 7 / / N 4 [/ 7 Ἧ ^F [4 

τέστιν ἡδέα, τερπνά, γάριν ἄλλων ἐποίησε, τίς αν δύναιτο φρά- 

σαι, ἤγουν εἰπεῖν, διηγησασϑαι; 

1 ἐπαίνων aq' μ' φ', ἐπαίνου cett. — 2 In q post ὕβρης ἀπ᾽ ἀγανα- 

'χτήσεως : — scholium Mosch. ad. v. 177 insertum legitur. — In a 

post δικαίῳ scholia Mosch. ad vv. 159 et 155 inserta leguntur. — 

8. 4 nav. xal φϑον. ι". — ὅ τὸν dja90v as, τῶν ἀγαϑῶν cett. — 

διὰ] τουτέστι διὰ q et edd. ante Heynium, qui probante Beockhio 

τουτέστι delevit; Beck ante τουτέστι inseruit χαχοῖς. ἔργοις. — 

6 ἐπεὶ ἡ ψάμμος ἀριϑμὸν omm. edd. inde & Beckio, qui & verbo me- - 

ριπέφευγεν novum. scholium incipiunt. — 6. 7 ἀντὶ τοῦ διαπ. omm. 

σύ ξ΄. -- 7 διαπέφευγεν διὰ πέφευγεν μ΄, πέφευγεν q. — ὅσα ἐχεῖνος 

jy. ὁ Θ. χάρμ. V" μ' ξ' φ' edd. — 8. 9 φράσαι δύναιτο φράσαι μ' φ΄. --- 

φρᾶσαι 5. — φράσαι ἤγουν om. ('΄. — 9 διηγήσασϑαι om. ('. 

Scholia Pindar. ed. Abel. 10 



᾿Επίνιχοι ᾿Ολυμπιονίκαις. 

Θήρωνι ᾿Αχραγαντίνῳ εἰς Θεοξένια Ὠιδὴ 1 γ΄. 

[ Δημητρίου Τριχλεινέου ] 

repl τῶν χώλων τῶν τε στροφῶν xat ἀντιστροφῶν 

5 τοῦ y εἴδους. ἔστε δὲ τὸ ἄσμα στροφῶν τριῶν. 

] Ila Àatóv. 

Τοῦ γ΄ εἴδους al στροφαὶ xai ἀντιστροφαὶ χώλων ἑχάστη 9 . TO 

α΄ ἐγχωμιολογιχὸν τρέμετρον χαταληχτιχόν. ἐγχωμιολογιχὸν δέ 

ἐστι τὸ διπενθημιμερὲς λεγόμενον * πενδημειμερῆ γάρ εἰσι β΄, ἰαμ- 

10 βιχὸν xai δαχτυλιχόν, xoà ἔστιν ὅτε ἑνὲ στέγῳ μίγνυνται" ἀλλ ἐὰν 

μὲν προτεϑῇ τὸ ἰαμβιχόν,αμβέλεγος χαλεῖται ἀπὸ τῆς ποιότητος" 

εἰ δὲ τὸ δαχτυλιχόν, διπενϑημιμερὲς ἀπὸ τῆς ποσότητος, τὸ αὐτὸ 
δὲ xat ἐγχωμιολογεχόν᾽ σύγκχειται γὰρ ἐγχώμια ἐχ τοῦ τοιούτου 

μέτρου. ἰαμβέλεγος δὲ χαλεῖται, ὅτε τὸ ἐλεγεῖον μέτρον ἐχ ff 

15 πενδημιμερῶν δαχτυλιχὼν abyxertat, ἀλλὰ τὸ μὲν α΄ δέχεται 

Scholium metricum Bockh ex Vrat. A, Μοβο. B et codice 

Trichse £x παλαιοῦ βιβλίου edidit, ego Vrat. A, in quo post alterum 

scholii veteris ad inscriptionem carminis comma legitur, /'" μ΄ ξ΄ con- 

tuli, in ceteris meis codicibus nullum extat scholium metriceum. — 

4 περὶ τῶν στροφῶν xol ἀντιστροφῶν τοῦ τρίτου εἴδους est inscriptio 

in ξ΄. — τὲ ego addidi. — B δὲ ex ε΄ ξ΄ addidi, — 6 παλαιόν est in 

marg. εἰ ξ΄, omm. cett. — 7 éxáotzy omm. εἰ ξ’ el cod. Triche. — 

i9" μ΄. — 9 ἐστι om. Vrat. — διπενϑημιμερές ει et cod. Trichz, 

πενϑημιμερὲς ξ΄, δοαχτυλικὸν cett. — λεγόμενον om. Vrat. — 9. 10 

πενϑ. — δαχτυλ. om. Vrat. 
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xal σπονδείους, τὸ β΄ δὲ μόνον δαχτύλους. ἐπεὶ γοῦν χαὶ coi ro 

ἐχ β΄ πενϑημιμερῶν σύγχειται, τοῦ α΄ δαχτυλιχοῦ, τοῦ f δὲ 
ἰαμβιχοῦ, διὰ τοῦτο διπενϑημιμερὲς χαλεῖται. ἔστι δὲ ἀσυνάρτῃ:" 

τον, δεότε μὴ πεφυχὸς ἡνωϑη. τὸ δὲ ἐν χώλοις ἀσυνάρτητον τοῦτο 

ἀντιπαϑές, ἐναντίοις ποσὲν ἡνωμένον. Τὸ β΄ προσοδιαχὸν ἀπὸ μεί- 5 

ζονος δίμετρον ἀχατάλῃχτον. λέγεται δὲ προσοδιαχόν, διότε ἐν 

ἑορταῖς τοιδύτοις μᾶλλον ἐγρῶντο μέτροις, ὡς xal vov Πίνδαρος 

εἰς τὴν τῶν Θεοξενέων ἑορτήν. ἐν γὰρ ταῖς ἑορταῖς πρόσοδοι 
ἐγίνοντο xot εἰσφοραὶ πλείους. σύγχειται δὲ τὸ προσοδιαχὸν ἐξ 

᾿Ιωνεχοῦ ἀπὸ μείξονος χαὶ γοριάμβου. πολλάχις δὲ τρέπεται ὁ 10 

᾿Ιωνεχὸς χατὰ τὴν ἀργὴν εἰς τὸν συγγενῆ τροχαῖον, ὡς γίνεσθαι 
παέων β΄. Τὸ γ΄ προσοδιαχὸν τρίμετρον᾽ χατὰ μονοποδέαν γὰρ 

μετρεῖταε μέχρι τοῦ πενταμέτρου. πεντάμετρος γὰρ γενόμενος 

τριαχοντάσημός ἐστιν τοι τριαχοντάγρονος" πέρα δὲ τοῦ τρια- 

χοντασγμου οὐ προβαίνει στίγος χαδ' " Ηφαιστέωνα, δεὸ χαὶ 15 

μέχρε πενταμέτρου γωρεῖ τὸ προσοδιαχόν. Τὸ δ΄ δίμετρον ὑπερ- 

χατάληχτον προσοδιαχὸν ἀπὸ "᾿Ϊωνιχοῦ ἀπὸ μείξονος xoi χορι- 
άμβου. τοῦτο xol ἀναπαιστιχόν ἐστιν ἑφϑημιμερές. Τὸ ε΄ προ- 
σοδιαχὸν τρέμετρον χαταληχτιχὸν ἐχ cpoyaixoU χαὶ γορειάμβου 

xai ᾿ἰωνιχοῦ ἀπ᾿ ἐλάσσονος, ὅσπερ δὴ τραπεὶς εἰς τροχαῖον ποιεῖ30 

ἐπέτριτον β΄. γίεται δὲ προσοδιαχὸν xai ἀπ' ἐλασσόνων. Τὸ 

’ 

8 ἔστι δὲ καὶ Bo. /". — 8. 4 τοῦτο, quod apud Bockhium post 

&cvv. legitur, omm. codd. 8 me collati et cod. Trichw. — ὅ ἐν 

£vavt. |" -et cod. Triche fSasibantianus. — ἡνωμένοις codd. mei 

omnes et: eod. Triche. — 6 λέγει ξ΄. — 8- ταῖς om. ε΄. — ἀρε- 

ταῖς προσόδοι ξ΄. — 9 ἐγένονται (". — 14 ἤτοι] 72 ι΄". — 15 ἡφαιστί: 

ova Vrai. ξ΄ οὐ μ' ante corr. ἡφαιστιόνα μ' post. corr. — 16 προσω- 

διακόν (Sic fere semper) &'. — τὸ om. Vrat. — 17 ἀπὸ ἸΙωνιχοῦ omm. 

codd. mei omnes et- cod. Triche, in quo ἀπὸ μ. iw»ixoi x. y. 

legitur. — 20 ὥσπερ ξ΄. — 91 ἐπίτρ.] μὲν τριτον Vrat. — ἐλεσσό- 

vov ξ΄. 00m | a E B 

10* 

o —— —— —— 4 MÀ — e ———— .... 
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ἰαμβιχὸν πενϑθημιμερές. Τὸ ζ΄ τρογαϊχὸν δίμετρον ἀχατάληχτον. 
^o» .-νζ ἢ -- - " , * 4 

1ὸ ἡ ὁμοιοντῷα τῆς στροφῆς. TO 0. Στησιχόρειον ἐξ ἐπιτρέτων 
by / € 7 ὃ ἵἴ. NL./ δὲ € s nr CA j Στησιχόρου εὑρόντος abró* δεύτερο: δὲ οἱ ἐπέίτριτοι. ἑξῆς δὲ 
$9 ἃ nd , / 

ἐπὶ τῷ τέλει παράγραφος. | , 

^ Περὲ τῶν χωλων τῶν ézqOov. 
* ; , , ἢ 

Ai ἐπῳδοὲ χωλων 0. Τὸ α τροχαϊχὸν δίμετρον ἀχατάλη- 

xtov. TO β΄ δαχτυλιχὸν πενϑημιμερές. Τὸ y προσοδιαχὸν ἀπ᾽ 

ἐλάσσονος τρίμετρον χαταληχτιχόν. 0 α' ποὺς ἀπὸ τρογαίου, ὡς 

γίνεσϑαι ἐπίτριτον β΄. Τὸ δ΄ ̓ Ιωνιχὸν ἀπὸ μείζονος δέμετρον ἀχα- 
’ : 4 - 

10 τάληχτον. Τὸ ε προσοδιαχὸν δέμετρον ἐχοριάμβου xal Ϊωνιχοῦ 
* 5» 4*7 ^0 - Ld - - « y 4 Ν 

ἀπὶ ἐλάσσονος. Τὸ ς΄ ὅμοιον τῷ α΄ τῆς στροφῆς. Τὸ Q ἐγχωμειολο- 
* “ id E - f [/ ^ NN γιχὸν &x δαχτυλιχοῦ πενϑημιμεροῦς xai ἰαμβεχοῦ ὁμοίου, ὃ xai Ót- 

πενϑημιμερὲς χαλεῖταε, ὡς εἴρηται. Τὸ η δαχτυλιχὸν πενδημιμε- 

ρὲς ὅμοιον τῷ β΄. Τὸ ϑ' Στησιχόρειον τρίμετρον ὑπερχατάληχτον 

15 ἐξ ἐπιτρίτων δευτέρων. ' Exi τῷ τέλει ἑχάστης ἐπῳδοῦ χορωνὶς 
, 3 - wo y xai παράγραφος, ἐπὶ δὲ τῷ τέλει τοῦ ἄσματος aacepiaxos. 

Th. Οἱ Διόσχουροε xarà τὴν ἐντολὴν ᾿Ηοαχλέους δεατιϑέ- 

μενοι τὸν ᾿θλυμπιαχὸν ἀγῶνα, ὡς ἐνομοϑέτῃσεν ἐχεῖνος" τούτοις 

γὰρ εἰς ϑεοὺς ἀναχωρῶν ἀνέϑετο" ἐπενόγσαν ἀφ᾽ ἑαυτῶν xai 

20 ἑτέραν ἑορτὴν ὀνομάσαντες ταύτην Θεοξένια παρὰ τὸ δοχεῖν 

τότε ξενέζειν τοὺς ϑεούς. ϑύοντε οὖν τῷ Θήρων: εἰς Θεοξέν:α 

ἐπὶ τῆς νίχης, ἣν προῃγωνέσατο, ἀνηγγέλδη αὐτῷ χαὶ ἑτέρων 

1. 9 ἀκατάληκτον --- τὸ 9' Στησι om. Vrat. — 3 Post ἐπιτρίτων 
Boeckh ex codice Triche τρέμετρον ἀχατάληχτον addidit. — 5 Insori- 

ptionem omm. εἰ" ξ΄. — 6 Αἱ ἐπωδοὶ ι", ἑκάστη ἐπωδὸς cett. — 10 τὸ & 

προσ. 0/4. omm. Vrat. Mosc. μ΄ ξ΄, habet ἐ et cod. Triche, ex quo Boeckh 

textui intulit. — ἀχατάληχτον ante £x χορ. add./". — 12. 18 ὃ xol 

πενϑ. χαλ. i". — 14 ἱπερχατάληχτον Boeckh tacite in ἀκατάληχτον 

mutavit, at est illud etiam in codd. vett. — 17 Ante scholia in 

ει μ' φ' σχόλια τῶν αὐτῶν legitur. — Seholium 'Thomanum ad in- 

Scriplionem carminis I' solus servavit. — 22 ἀνηγγέλει I. 
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αὐτοῦ ἵππων νέχγ᾽ δὲ ἣν xai τὸ παρὸν γέγραπται ἐπινέχεον. διὸ 

xai Θεοξένεα ἐπιγέγραπται. 

1. M. Φιλοξένους λέγει αὐτοὺξ διὰ τὸ συστῆσαι τὴν ἑορ- 

τὴν τὰ Θεοξένια, εἰς ἣν πολλοὶ ξένοι συνέῤῥεον xai φιλοφρονή- 

σεως ἠξιοῦντο. 

gl. 1. τοῖς υἱοῖς τοῦ Τυνδάρεω, Κάστορε xat Πολυδεύχει. 

— τοῖς φιλοῦσι τοὺς ξένους xal ἐφόροις αὐτῶν. — üp£axem. — 

* 7ὸ προοέμιον εὐχτιχόν. --- 2. χαλλίτριχι. — τῇ αὐτῶν 

ἀδελφῃ. — ὃ. τὴν πόλιν τοῦ Θήρωνος. --- τιμῶν. --- * διὰ τῶν 

ὧτ 

τοῦ Θήρωνος ἐγχωμίων. --- ἃ. τὸν ἐχ τῆς ἐν ᾿Θλυμπίᾳ νίχης 10 

αὐτῷ χαταστάντα. — ὃ. ἐγείρας, ἀνυψώσας" — Ἰ διὰ τοῦ ὀρδῶ- 
aat ἤγουν ἀνεγεῖραι. — τῶν ἀχαμάντους xa) ταχεῖς πόδας &yóv- 

των. — 6. ἀπάνϑισμα, xapzóv τῆς γὰρ αὐτῶν νίχης ὁ ὄμνος 

χαρπός. 

1—6. ΤΥ. ' ἀναχωρῶν εἰς ϑεοὺς ᾿Πραχλῆς τοῖς Δεοσχούροις 15 
302 1 , - JE P * * j , 

τὸν ᾿θλυ πειαχὸν ἀγῶνα ἐπέτρεψε τελεῖν. oucot δὲ πρὸς τούτῳ 
i] t , € N * ^— e 3 A LÀ M] A 

xai ἑτέραν ἑορτὴν ἐξεῦρον, ἣν διὰ τὸ πρὸς πάντας τοὺς ϑεοὺς 

γίνεσϑαι Θεοξένια ἐχάλουν, οἱονεὶ ξενίαν xai τράπεζαν τῶν 

δεῶν. ϑύοντε οὖν Ozpavt xai éoprázovrt τὰ Θεοξένια ἡγγ ἐλδη, 

ὡς ἐν ᾿θλυμπίᾳ οἱ αὐτοὺ ἔπποι ἐνέχγσαν. διὰ τοῦτο οὖν ὁ ποιῃ- 50 

τῆς εὔχεται τοῖς Διοσχούροι: xai τῇ αὐτῶν ἀδελφῇ ᾿Ελένῃ ὡς 

3 Bcholium Mosch. ad v. 1 in 2 ξ' paraphrasi Moschopulesw ver- 

suum 1—18 insertum est, et quidem in s post ἐν τοῖς δρόμοις 

(p. 152, 1), in &' post Ὀλυμπιονέχας ὑμνοῖντα (p. 151, 25) legitur ;in cett. 

codd. mixtis et edd. paraphrasi Triclinianse vv. 1—6 subnexum est. — 

8.4 συστ. ἑορτὴν τὴν ϑεοξενίαν s. — 4 ἣν om. 4. — 6 Ad v. 1ina 

gloss& τοῖς Διοσκούροις extat. —11.12 Glossa Mosch. ad v. 5. etiam 

in a legitur. — 156 Schol. Tricl. om. s. — (ve χωρᾶν (0 ἃ miniatore 

est) μ' φ΄. — 16 τῶν 04. &€. — ἐπέτρεψεν (΄΄. — 1 τοὺς om. ι΄. — 

19 ϑύοντα ξ΄. — ἑορτάζοντα ξ'. — 90 Ad διὰ τοῦτο in marg. μ' 

σύνταξις legitur. — 21 ἀδελφὴ ξ΄. — ἐλένη ξ΄, ἑλλένη u'. 
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χαταστήσασι πρώτοις τὴν τῶν Θεοξενέων ἑορτὴν. "λέγες οὖν" 
γεραέρων xai τιμῶν τὴν χλεινὴν ' Axpáyayca, ὀρϑώσας xai ἐγεί- 

, o , , . - ρας xai ἀνυῴωσας ὑμνον τῦξ Θήρωνος ᾿θλυμπεονίχην xal ἐχ τῆς 

᾿θλυμπίας αὐτῷ χαταστάντα, ἄωτον xai ἀπάνϑισμα xai χαρπὸν 

.S τῶν ἵππων αὐτοῦ τῶν ἀχαμαντοπόδων, εὔχομαι ἁδεῖν xai ἀρέ- 

σχεῖν τοῖς υἱοῖς τοῦ Τυνδάρεω Διοσχούροις, τοῖς φιλοξένοις xal 
αὖ -- A , L! -—- 9 - , — — 

τοῖς φιλοῦσε τοὺς ξένους, xal τῇ αὐτῶν ἀδελφῇ τῇ χαλλιπλο- 
, ς , χάμῳ ᾿ ἔλένῃ. 

gl. 7. 7 ποιητεχὴ γνῶσις. --- τὸ οὕτω διὰ τὸ ἁρμόσαε 
10 λέγει. — Ἐ1 ἐπῆλϑε. — 8. * ξένον xal παράδοξον" ἐπειδὴ 

τοιοῦτον xai τὸ εἰς θηρωνα νῦν συμβάν, ϑύοντα θΘεοξένια ἐν 

᾽θλυ πίᾳ θιὰ τῶν ἵππων νιχῆσαι. / 

.9. Pal. Τρεῖς ἁρμονίαε' “Δωρία, Φρυγία, Λυδία. 
J [4 

Tr. δωρέῳ πεδέλῳ͵] ὥσπερ ὁ ποὺς τῷ πεδίλῳ ἀρμό- 
σ M DW o “ , t -- 

168 ζεται, οὕτω φησὶ xat τὸν ὑμνον τοῦ Θήρωνος ἁρμόσαι δΔωριχῇ 

ἁρμονέᾳ. τρεῖς δὲ ἁρμονέαε" δωριος, Δύδιος, Φρύγιος" ποιχελω- 

τέρα δὲ τῶν δύο ἡ ἡ Δωριος. 

gl. 9. dope; — τὸν ὕμνον τὸν πρὸς αὐτόν. — συνϑεῖναι. 

— ἁρμονίᾳ. — 10. χαλλέστην xat ἡδυτάτην. ! 

30- 7--10. Germ. θύτω δὲ λογισϑήσεται ἐμοί, ὅτε παρέστῃ ἡ 

Μοῦσα, ἐὰν τοῖς Τυνδαρίδαις ἀρέσω, εὑρόντι τρόπον νεοσίγαλον.. 

xai νεοποέχελον, ὥστε ἐναρμόσαι φωνὴν ἀγλαόχωμον ἐν πεδίλῳ 

δωρίῳ. τοῦτό ἐστιν ἡ σύνταξις. 

2 τιμῶν & in marg., ὑμνῶν in textu. — 4 αὐτῶν (' ξ΄. -- xal 

ante ἀπ. omm. edd. — x«i χαρπόν (' ξ', τῶν καρπῶν cett. — 5 ἀδεῖν 

μ΄ ξ΄ φ΄. — 6 φιλοξείνοις ξ΄. — 6:—8 xol — Ἑλένῃ om. (". — 7. 8 

πολυπλοχάμω. ξ΄. — 8 ἑλλένα 4 ante corr, ἑἕλένα post. corr. — 

9: Glossa. ἤγουν ἐπίνοια ἐγχωμέων legitur in a ad v. 7..— 14 -Scho- 

lium Tricl. om. s. — 16 δωρικὴ ξ΄. — 16 ποικιλοτέρα ἐ' ξ΄. — 17 

" om. ξ΄. — 20 Delevi 7.ante οὕτω. — 20. 21 ἡ: Μοῦσα eicidit 

apud Mommsenum. — 22 ὥστ᾽ Mommseni ed. : 
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gl. 10. ταῖς ἐν τοῖς ὦμοις ϑριξὶ τῶν ἵππων αὐτοῦ. — 11. 

ἐπιτεϑέντες. — τοῦτο τὸ ἐπὶ πρὸς τὸ χαίταις συναπτέον. 

12. Germ." Ἐπεὶ οἱ στέφανοι ot ξευχϑέντες μὲν xal πεσόν- 

τες ἐπὶ ταῖς τὼν ἵππων ϑριξὲν ἀπαιτοῦσιν ἐμὲ τοῦτο τὸ χρέος 

τὸ ϑεόδμητον. 

Germ. Θεὀδματον ) τουτέστι τὸ ϑεόχτιστον. 

gl. 19. ἀπαιτοῦσι. ---- ἄνωϑεν ἐχ ϑεῶν νενομισμένον ὥσπερ 

ὀφειλὴν ἀποδίδοσϑαε τοῖς νεχῶδιν. — 19. χεϑάραν. — ποιχίλα 

μέλῃ ἔχουσαν. — 14. μέλος. — ποιητιχὴν συνϑήχην xal ῥυϑμόν. 

— 15. * * οὗτος πατὴρ ἦν Θήρωνος ὁ Αἰνησίδαμος. ---- 16. τῷ 10 

87pavt. — προσαγαλ) εἶν. -- ἁρμοδίως. 

12—16. Germ. '0 νοῦς" ὥστε συμμέξαι τῷ παιδὲ τοῦ 

Αἰνεσιδάμου πρεπόντως τὴν φόρμιγγά τε τὴν ποιχελόγαρυν͵ 

xai τὴν βοὴν τῶν αὐλῶν τὴν ϑέσιν τε τῶν ἐπέων, ἤγουν συμ- 

βαλεῖν αὐτῷ τῷ θΘήρωνι τοῖς ὕμνοις. τὸ δὲ πράσσοντε ἀντὶ 
τοῦ ἀπαιτοῦντε᾽ πράσσω γὰρ σημαίνει xal τὸ ἀπαιτῶ, ἐξ 

οὗ xai πράχτωρ᾽ ἢ εἰσπράσσουσι, xal δὲ ἐμοῦ ἀντιπτωτιχῶς. 

gl. 17. ὁ θλυμπιαχὸς ἀγὼν πράσσει ἀπὸ χοινοῦ. — * ὑμ- 

νεῖν. ---- τῆς Πίσης. — 18. * * ϑεόμοροι συνέζησις. --- ἐχ ϑεῶν 

15 

μεμοιρασμένοι. ---- ἐπέρχονται. ---- εὐφημέαι" ἐχεῖ γὰρ νεχῶντες 90 

ἄνϑρωποε χτῶνται actág. 

1—18. M. Τυνδαρέδαες τε] τοῖς Διρσχούροις τε εὔχομαι 

ἀρέσχειν τοῖς φιλοξένοις xal τῇ ̓ EÀévy τῇ χαλλιπλοχάμῳ τιμῶν 

(3) τὴν ἔνδοξον ᾿Αχράγαντα διὰ τοῦ ἀνεγεῖραι ὕμνον ᾿Ολυμπειονέ- 

χας ὑμνοῦντα, ἄωτον λέγω, ἤγουν χόσμον ἐξαέρετον τῶν ἵππων o 

4 ἐπὶ τοῖς Mommseni ed. — 6 Lemmse ego addidi. — 
12 Post Ὁ delevi d£. — συμμῖξαι Mommseni ed. — 18 Αἰνησιδάμου 

tacite Mommsen, minus necessario. — 16 x«l excidit apud Momm- 

senum. — 22 σύνταξις .margo u' φ΄. — τὲ post Tvvó. q 5 φ', omm. 

edd. — 23 ἑλλένη μ΄. — τιμᾶν q. — 24 τὴν £200tov a. — ὕμνον 
'04. om. q. — 25 ὑμνοῦντας ᾳ. — In ξ΄ inter ὑμνοῦντα et ἄωτων 
(sic) scholium Mosch. ad v. 1 insertum legitur, idem schol. in s ante 
ἐπίνοια (p. 1529, 2), & qua voce /" novum comma incipit, extat. 
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τοῖ θηήρωνος τὰν μὴ χαμνόντων τοὺς πόδας ἐν τοῖς δρόμοις. 
* , 3 4 , [d P 4d 4 bd - 

ἐπίνοια δὲ (7) ἐγχωμέων μοι παρέστη, ἥγουν ἐπῆλϑε τοῦτον τὸν 

τρόπον ἐξευρόντει, τουτέστιν ἐπινοήσαντε τρόπον νεοσέγαλον, 

ἤγουν χαινοτέραν ἀγλαΐαν ἔγοντα, ἄσμα λαμπρὰν συνιστῶν 
ὅ χορείαν ἐναρμόσαι Δωρίέῳ ῥυθμῷ" ἐπεὶ (10) εἰσπράττονταε μὲν 

ἐμέ, ἤγουν ἀπαιτοῦσιν oi στέφανοι oí ἐπὶ ταῖς yalcar τῶν ἵππων 

ζευγϑέντες, τουτέστι συνδεδεμένοι τεϑέντες, τοῦτο τὸ “ρέος τὸ 

ϑεόδμητον, ἤγουν τὸ ὑπὸ τῶν Μουσῶν χατασχευαζόμενον, 
, , M . 3 - N λέγω φόρμιγγά τε ποιχελόφωνον xai (14) βοὴν αὐλῶν xat auv- 

y, * d / P d J 9 À ^ 10 ϑηχὴν ἐπῶν συμμέξαι πρεπόντως, ἤγουν συναρμόσαι, συωυβαλεῖν 
- E , , w - “ - , 

ταῦτα ἀλλήλοις, γάριν τοῦ παιδὸς τοῦ Αἰνησιδάμου τοῦ θηρωνος. 
r - nd m xai ἡ Πίσα (17) δὲ εἰσπράττεταί pe γεγωνεῖν, ἀντὲ τοὺ ὑμνεῖν, 

* * , - 

αὐτὴν δηλονότι, ἧς ἄπο, ἤγουν ἀφ᾽ 7$, ϑεοδωρητοι, ὑπὸ ϑεῶν 
΄ e , 4 χεχληρωμένοε ἔρχονται πρὸς ἀνθρώπους ὕμνοι ἐπινέχεοι. ϑεοδω- 

ν ey « 15 ρηζοι δέ, ὅτε oi eoi τὰς νέχας δωροῦνταε, δι᾽ ἃς οἱ ὕμνοι. 
* ^ 19. M. Qc xpalvavy] πληϑυντιχοῦ δύναμεν ἔγχει τὸ 

" . x , » ^ . 3 / d $ ἢ 
qittyt* διὸ πρὸς πληϑυντιχὸν ἀποδίδοται" xal πάντα 000. &opt- 

στως λέγεται, οὐχ ἀνοιχείως ἔγει πρὸς πληϑυντιχὰ ἀποδίδο- 

aÜar πάντα γὰρ πληϑυντιχῶν ἔχει δύναμιν... 

20 gl. 19. τελεεῶν. — * 4 ἐντολάς. — 90. παλαιάς. — 91. 

8 covr. ἐπιν. om. ἢ. — ὅ εἰσπράττοντι edd., fort. recte. — 6 χαίταις 

om. &. — 7 «Vulgo comma post συνδεδεμένοι. ' Tum. debebat mox scribi 

δεθέντες" sed comma potius delevi.» Beck. — 8 χατεσχευαζόμενον 4. 

χατεσχευασμένον glossa Moschop. — 9 ποικιλλόφ. μ΄. — 9. 10 ov»- 

ϑήχη ξ΄. — 10 πρέποντος μ', πρεπόντος ξ΄. — 11 ταῦτα om. a. — τοῦ 

ποδὸς τ. ξ΄. — 192. πίσσα 4. — εἰσπράττει s, εἰσπράτταί μ’, εἰσπράττέ ξ΄. 

— γεγονεῖν ξ΄. — 18 αὐτὸν [ᾳ 32] edd. --- ϑεοδώρηται s. — ἤγουν post 

ϑεοῦ. add. codd. mixti et edd. — 18--16 ὑπὸ — ὅτι om. ξ΄. — 15 

ἥτοι οἱ 9. ξ΄. — 16 Hoc scholium om. a. — Lemma omm. edd. inde 

ἃ Beckio. — χραίνων om. ξ΄. — 16. 17 πληϑ. — πληϑ.) πλούτου z. — 

17 χαὶ post διὸ add, edd. — ἀποδέδοται 2. — 18 ἂν οἰκείως s ξ΄. — 

πληϑυντικά) πλοῦτον z. — 18. 19 ἀποδιδόσϑαι 5. — 19 πληϑυντικὴν a. 
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ἀληϑής, ἀπροσωπόλγπτος. — τῶν ἐχεῖσε ἀγὠνιξομένων ᾿Ελλή- 
νῶν χριτῆς.. 

22. ΤᾺ. ΓΟξυλός τις ἀνήρ, εἷς τῶν Αἰτωλῶν, ἡνίχα ἐπὶ τὴν 
Πελοπόννησον oi ᾿Πραχλεῖδα: ἠπείγοντο, χαϑηγήσατο αὐτοῖς 
τῆς ὁδοῦ, ἀντιδόσεως δὲ τρόπῳ τινὶ τὴν ' Πλείων ἡγεμονίαν παρ 5 
αὐτῶν λαμβάνει, παρ᾽ οὗ οἱ ᾿Ηλεῖοι Αἰτωλοὶ ὠνομάσϑησαν. δεὰ 
τοῦτο οὖν Αἰτωλὸς ἀνὴρ ἤτοι ' HÀstoc. ἀγνοοῦντες δέ τινες 
τὸ ἀνὴρ ἀντὶ τοῦ ὁ ἴὌθξυλος νοοῦσιν, ὅπερ ἄτοπον. οὗτος γὰρ 
7» ὁ χαταργὰς τιϑεμένου τοῦ ἀγῶνος ᾿λλανοδίχῃης ὑφ᾽ ' Hpa- 
χλέους xaraatás' ὕστερον δὲ xarà διαδοχὴν, ὃς ἂν ἐδόχει προὔ- 15 

χειν ἀληϑείᾳ xal γνωμῇῃ, διχαιοτάτῃ, εἰς τὴν ὑπηρεσίαν ταύτην 

ἐχεεροτονεῖτο παρὰ τοῦ δήμου. 

gl. 22. ᾿Πλεῖος. — 23. περὶ ταῖς ϑριξὲ τῆς χεφαλῆς, a? 

ὑπεράνω τῶν βλεφάρων elaty. — ** περιϑήσοει. — 94. ἐλαίαν. 
19—24. Germ. ἴθιτινε ὁ Αἰτωλὸς ἀνήρ, ᾿Ελλανοδέχας 15 

ἀτρεχής, χραίνων xai τελειῶν τὰς ἐφετμὰς xal τὰς ἐντολὰς τὰς 

προτέρας τοῦ “Πραχλέους, περιβάλλῃ τὸν χόσμον τῆς ἐλαίας, 

τὸν γλαυχόχροα, aug? ταῖς χόμαισιν, ὑφόϑεν τῶν βλεφάρων. 
Th. Πρῶτον ἀνθρώπους πληϑυντιχῶς εἰπὼν εἰς ἐνιχὸν 

8 Αἰτωλὸς ἀνὴρ est lemma in codd. mixtis et edd.In edd. 

&nte Boeokhium “Ἱστορία precedit (sequitur in ed. Beck et Heyn.), 

in marg. /" et in textu μ' φ' Bockh. ἱστορία, (ἱστορίαι μ') ὅϑεν 

Αἰτωλοὶ oí Ἠλεῖοι precedit; — totum scholium, quod in codd, et 

edd. post paraphrasin Thomanam vv. 19—24 legitur, deest in z. — 

Ὀξύλος τις Boeckh edidit. — τὴν om. 4. — 4 πελοπόνησον ΓΔ μ' & φ'. 

— αὐτῆς ξ΄. — B τινὶ ex DA addidi. — 6 παρ᾽ ob I'A, ἐξ οὗ cett. — 

λοιπὸν ante oí add. 4. — ὄνομ. I: — 7 ἀνὴρ simtv ἀντὶ τοῦ Ἠλεῖος 

codd. mixti et edd. — ἀγν. δέ τινες om. Γ,, -— 8 Ὀξύλος edd. inde 8 

Beckio. — 9. 10 χαταστὰς ὑφ᾽ 20. codd. et edd. I'44/" exceptis. — 

10. 11 παρέχειν 4, προέχειν ξ΄. — 11 τῇ ἀλ. ι΄. — δικαιοτάτῃς μ΄. — 

16 Delevi 7 οὕτως ante Qut. — 19 Scholium Thom. om. s. — 
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» /.c * . * 5 , [4 ND Mid 1 ἀπέδωχε τὸ quttyt* ᾧτινε ἀνϑρώπῳ  xpatyoy xat τελείων τὰς 
P PI M , x A 3 A "c , 

προτέρας xal παλαιὰς ἐφετμὰς xal ἐντολὰς rot Hopaxàéousc 

ἀνὴρ Αἰτωλὸς xaY Πλεῖος, ' Ελλανοδέχης xai τῶν ἐχεῖσε ἀγωνιζομέ- 
" , 4 ' lY 4? ^ n 9 ᾿ 

νων ᾿λληνων χριτὴς ἀτρεχὴς xal ὀληϑῆς xaà ἀπροσωπόληπτος, 

ὅ βάλῃ xal τίϑησι περὶ ταῖς χόμαις ὑφόϑεν τῶν βλεφάρων χόσμον 

10 

15 ἀργὴν ἐχεῖνος ἐνετείλατο. 

γλαυχόχροα ἐλαίας, ἦτοι στέφανον ἐξ ἐλαίας λευχῆς εἰς χόσμον 

xai ttuxv. δέον δὲ εἰπεῖν γλαυχόχροος πρὸς τὸ ἐλαέας, ἤτοι 

τῆς γλαυχὸν εἶδος ἐχούσης, γλαυχόχροα εἶπε πρὸς τὸ 

χόσμον. 

Μ.οϑετενε xpatvav] οὗτινος ἂν ὑφψόϑεν, ἀντὶ τοῦ ὑφοῦ, 
PN ᾿ , ἂῳ , ἢ ᾿ 9$ 8 - 2 / 2 ἀνωτέρω τῶν βλεφάρων, ἐπὶ ταῖς χόμαις βάλῃ στέφανον ἀπὸ 

ἐλαίας ὑπόλευχον τὴν γρόαν, ἀπροσωπόληπτος ᾿Ελλανοδίχης, 

ἀνὴρ Αἰτωλός, ἀντὶ τοῦ ' HÀetog, πληρῶν τὰς ἐντολὰς τοῦ ᾿ἤρα- 

χλέος τὰς προτέρας, ἀντὶ τοῦ τὰς ἀρχαίας, τουτέστιν dg τὴν 
ι 

gl. 25. * οὗτος γὰρ ὁ ποταμὸς ἐν Ὃπερβορέ ἔοις ἔχει τὴν 

Lemma ᾧτινε χραίνων esi in codd. mixtis et edd. ante Beclium ; ; 

preterea σύνταξις est in u'. — πληθυντιχὸν φ΄. 

1 τὸ] τᾶ 4. — Alterum ᾧτινι om. ξ΄. — 2 xal ἐντολὰς om. (". 

— ὃ8ὃ xal ante 'Hà. omm. edd. — ἐχεῖσε ΓΔΑ, ἐχεῖ cett. — D ἀμφι- 

βάλλῃ (-βάλλει &' et edd. ante Beokium, -fdAg edd. inde ὦ Beckio) 
ἂν xci ϑήσει (9505 edd. codd. mixti et edd. — φλεβάρων uw. — 

6 γλαυχόχρωα &'. — ἤγουν (C. — ἥτοι ot. ἐξ ἐλ. om. T. — λευχῆς 

I'4, γλαυκῆς cett. —. 7 γλαυχόχρονος 4. — ἤγουν ε΄. — 8 τῆς ex 

IDA addidi. — γλαυχόχρωα 4". — 10 σύνταξις. margo ("uu φ΄. — 

11 φλεβάρων μ΄. — 12 ἐλλενοδίχης £s, £Aavoó. p. — 18. 14 ἡἧρα- 

χλέος aq, ἡρακχλέους cett. — 14 τουτέστιν om. 2, — 1D ἀνετείλατο 

42, ἠνετείλατο ι". — 16 Glosse Thomane in μί ξ΄ φ' et edd. in 

hune modum  conflate in  scholiorum ordinem recepte sunt: 

Ἴστρου ἀπὸ σχιαρᾶν (iovtoov ἀποσχιαρῶν ξ', σκιαρῶν etiam φ' )" 

οἶτος ὃ m. ἐν ὑπερβ. ἔχει τοῦ ῥεύματος τὴν ἀρχήν. σκιαρῶν δὲ πηγῶν 

τ. ὗ. ἐλ. x. &. δ. σχιαζομένων. 
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τοῦ ῥεύματος ἀρχὴν. — * τῶν ὑπὸ ἐλαιῶν xal ἄλλων δένδρων 

σχιαζομένων. — ἐχόμεσεν. ᾿ 

26. M. Κατὰ πλεονασμὸν τοῦ a γίνεται ᾿Αμφιτρυωνιάδας 

διὰ τὸ μέτρον. τὸ γὰρ ἀχόλουϑον ᾿Αμφιτρυωνίδας ἐστίν. 

gl. 26. * t ὁ υἱὸς τοῖ ᾿ἀμφιτρύωνος ᾿Πραχλῆς. — 37. ἐν- ὅ 

ϑύμησιν xai μαρτύριον. --- 38. * τοὺς ἐχεῖσε ἄνδρας" — t ἤγουν 

τοὺς ἐχεῖ ἄνδρας. — * πείσας ἐνταῦϑα συναπτέον τὸ λόγῳ. 

— 39. ἐχεῖ yàp Ἀπόλλων ἐτεμᾶτο διὰ τὸ τοξιχὸν εἶναι τὸ ἔϑνος, 

ὥσπερ οὗὔτος. 

30. Germ." τες] ἢ τῷ ἔτει xal ἐν τῷ τότε γρόνῳ, ἢ τῷ 10 

éret xal τῷ ἐνδιαιτήματε χαὶ τῷ χατοιχητηρέῳ. 

gl. 80. φιλεχά. --- τῷ δήμῳ" --- * ἐνδιαιτήματι. ---- πάντας 

“Ἕλληνας δεχομένῳ. 
91. Tr." [aU ὅτε πᾶν γωρίον τοῖς ϑεοῖς ἀφιερωμένον, xay 

φιλὸν φυτῶν 2, ἄλσος χαλεῖται, ὡς θμηρος (Il. B 506) 15 

᾿θγχηστόν ϑ᾽ ἱερόν, Ποσιδηεον ἀγλαὸν ἄλσος. 

οὐ γὰρ ᾿θγγχηστὸς δένδρεσι χομᾷ, ἀλλ᾽ ἱερός ἐστιν. 

gl. 31. ἑερῷ τεμένει. ---- σχιὰν ἀποτελοῦν τοῖς ἀγωνιζομέ- 

νοις. ---- 82, * t" xotvóv. 

24—32. Th. Τὰν xa ἡντινα ἐλαίαν ὁ ᾿Αἀμφιτρυωνίδης xai 90 

8. Schol. Mosch., quod omm. qs" ξ΄, in ὦ extra scholiorum ordinem 

ad. v. 26 in marg. adscriptum est. Lemma ᾿Ἀμφιτρυωνιάδας addunt edd. 

— τοῦ om. a. — ἀμφιτρυωνιάδος a. — 4 ἀμφιτριωνίδας a, ἀμφιτρυωνέδης 

cett. — 10 τότε, et in v. 11 τῷ ante £vó. excidit apud Mommsenum. — 

14 Schol. Tricl. om. s. — 15 ψυλὸν μ΄, ψιλῶν φ΄. — φυτὸν ξ΄. — 16 

ποσιδεήιον μ΄ ante corr. ξ΄, ποσεδεήιον u' post corr. q'. — 17 ὀγχιστὸς 

ξ΄, οὐγχηστὸς φ΄. — δένδρων ξ΄. — 20 In/' paraphrasis versuum 

24—32 e paraphrasi Thomana et Moschopule& oeonsarcinata «est; 

priorem partem paraphrasis Moschopulesm: «ἥντινα quam olivam 
hercules tulit e. fontibus istri τῶν σχιερῶν ἤγουν τῶν ἱπὸ δένδρων 

σκιαζομένων ἣ τῶν βαϑειῶν μνημόσυνον κάλλιστον ἐσομένην δηλο- 

»ότι agonum in olympia. tulit autem eam πείσας τὸν δῆμον 
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ὁ υἱὸς τοῦ ᾿Αμφιτρύωνος ᾿Πραχλῆς πείσας ἐν λόγῳ τὸν δῆμον 

τῶν ' ἵπερβορέων τὸν ϑεράποντα τοῦ ᾿Απόλλωνος, ἦτοι τοὺς ἐχεῖ 

ὄντας ἄνδρας χαὶ τὸν ᾿Απόλλωνα τιμῶντας, πιστὰ φρονέων 
αὐτοῖς, ἤτοι φίλος ὧν αὐτοῖς xat οὐ διὰ μάχης ἰών, ταύτην τὴν 

ἐλαίαν ἔνειχε xai ἐχόμισεν ἀπὸ τῶν σχιερῶν πηγῶν τοῦ ᾿Ιστρου, 

χάλλιστον (27) μνῆμα xat ἐνθύμησιν xoi μαρτύριον τῶν ἐν ᾿Θλυα- 

πέᾳ ἀγώνων " éx γὰρ τοῦ χοτίνου ὁ ̓ θλυμπιονέχης δηλοῦται" xai 
córeupa σχιαρὸν τῷ πανδόχῳ xa) πάντας δεχομένῳ τοὺς " λλη- 
vag αἴτει xai ἐνδιαίιτήαατι, τῷ ἄλσει (31) τοῦ Διὸς ἧτοι τῷ τῷ 

J«t ἀφιερωμένῷ, λέγω δὴ τῷ ἐν ᾿θλυμπέᾳ τόπῳ, χαὶ ξυνὸν xai 

χοινὸν στέφανον ἀρετῶν τοῖς ἀνθρώποις, ἤγουν δε᾽ οὗ πάντες 

οἱ νιχῶντες στεφανοῦνται. ἄλσος δὲ οὐ μόνον ὁ χατάφυτος 

τῶν ὑπερβορέων» altera pars paraphrasis Thomane inde ab: «hic 

il est hercules πιστὰ φρονέων αὐτοῖς ἤγουν amicus ens eis x«i 

ov διὰ μάχης ἰὼν petit hanc olivam χαὶ φύτευμα σχιερὸν» etc. 

sequitur. — In ceteris codd. mixtis excepto e, in quo totum scho- 
lium deest, et in edd. paraphrasis Thomana e sententia Triclinii hoc 

1nodo immutata est: Τὰν καὶ — Ἀπόλλωνα τιμῶντας — ἔνεικε, xol ἐχό- 

μισεν (ἐχόσμησεν ξ΄) ἀπὸ τῶν σχιαρῶν πηγᾶν {πεῤσῶν & ) τοῦ nota- 

μοῦ τοῦ Ἴστρον κάλλιστον μνῆμα καὶ ἐνθύμησιν χαὶ μαρτύριον (x. 

μ. om. μ') τῶν ἐν ὀλυμπίᾳ (ὀλυπίᾳ φ') ἀγώνων. £x yàg vot κοτίνου 

᾿ὈὈλυμπιονίχης (— νίχας μ' ξ΄) δηλοῦται (δουλοῖται &', δουλοῦται μ᾽} 

οὗτος, ἤγουν ó Ἡρακλῆς, πιστὰ φρονέων αὐτοῖς, ἤτοι φίλος ὧν αὐτοῖς 

καὶ οὐ διὰ μάχης (μάχην &') ἰών, ἥτησε (ἔχτησε ξ΄) ταύτην, δηλονότι 

τὴν ἐλαίαν καὶ φύτευμα σκιερὸν (σχιαρὸν μή φ') τῷ πανδόχῳ καὶ 

πάντας δεχομένῳ “Ἕλληνας (xai add. ξ΄) ἄλσει tov Διός, ἥτοι οἷο. — 

σύνταξις u/ in marg., φ' οὐ Bockh in textu. — T&v ποτε est lemma 

in μ' g' ξ΄. — τάν --- Ἡρακλῆς] ἥντινα ἐλαίαν ὃ ἀμφιτρύωνος ἡρακλῆς 
41. — Post τὰν in I'supra lineam ποτὲ additum est. 

1 ὁ Ἡρακλῆς edd. — ἐν λόγῳ ex DA addidi. — 38 xei τὸν ΓΑ 
τοὺς τὸν cett. — D τοῦ οἴστρου 4. — 7 vov om. I! — 8 τοὺς om. I — 

9 airo. καὶ I, αἴτει δὲ xol 4.— ἤγουν I. — 10 τεμένει post ἀφιερ. 
delevi cum ΓΔ. — 11 ἀρετῶν ΓΑ, ἀρετῆς cett. — 19 χατάφυγος u. 
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τόπος, αλλὰ xai ὁ τοῖς ϑεοῖς ἀναχείμενος χαταχρηστιχῶς" ἐπειδὴ 

xai πάντες οἱ χατάφυτοι χῶροι τοῖς ϑεοῖς ἀνετέϑεντο. 
"m * “ « 

M." ἤντινα, ἤγουν τὴν ἐλαέαν, ὁ ' HoaxÀze ὁ υἱὸς τοῦ ' Aa- 

- φιτρύωνος ἤνεγχέ ποτε ἀπὸ τῶν πηγῶν τοῦ ἼΙστρου τοῖ ποτα- 

μοῦ τῶν σχιερῶν, ἤγουν τῶν ὑπὸ δένδρων σχιαξομένων, ἤγουν 

τῶν βαϑειῶν, μνημόσυνον (27) χάλλιστον ἐσομένην δηλονότ: 
- L4 “ * »y 1 * ' 

τῶν ἀγωνων τῶν ἐν ᾿θλυμπίᾳ. ἥνεγχε δὲ αὐτὴν πείσας τὸν 

δῆμον τῶν “Ὑπερβορέων, τουτέστι τὸν ἐν τοῖς ᾿Υπερβορέοις, 

ἔνϑα ἧσαν αἱ ἐλαῖαι, τὸν ϑεράποντα τοῖ ᾿Απόλλωνος. ὅστις, 

ἤγουν ὁ "Πραχλῆς, πιστά, τουτέστι φιλιχὰ φρονῶν αὐτοῖς, ἤτησε 
, € M — » Ψ,.» ϑ , 

χάριν τοῦ ἄλσους (31) τοῦ Διός, ἤγουν τοὺ ἀνατεδειμένου τόπον 
ν » - ^ 3 ^. , € H 7 ; 

τῷ d:t τοῦ παντοδαποὺξ ἀνϑρωποὺς ὑποδεγομένου, φύτευ"ά τε 

σχιᾶς ποιητιχὸν χοινὸν τοῖς ἀνϑρωπο:ς xat στέφανον τῆς ἀρετῆς 
« , ΟΕ “ΨἉΨ - 3 

τῶν νιχωντων ἐν τῷ ἀγῶνι. φύτευμα δὲ λέγει χαὶ στέφανον 

τὴν ἐλαίαν ὡς φυτευϑησομένην xa) ele στεφάνους συντελέσου- 
, / ety , . N . ! - σαν, ταὐτὸ λέγων ὡσπερ el ἔλεγεν ἤτησε τὴν ἐλαίαν χάριν τοῦ 

ν - ΄ D 4 ^ ' - 

ἄλσους τοῦ 4ιός, ἵνα ποιησῃ αὐτοῖς ἐν αὐτῷ φυτείαν σχιᾶς 
M N - * , 1 ’ δϑ w * 

ποιητιχὴν χοινὴν τοῖς ἀνϑρωποις, xal γρήσηται αὐτῇ xal εἰς 
-- ΕῚ - - , 4 «Ψ - 

στεφάνους τῆς ἀρετῆς τῶν νεχωντῶων ἐν τῷ ἀγῶνι. - 

1 xol omm. edd. — 2 ἀνετίϑετο ξ΄. — 8 ἤγουν] χαὶ s. — 

9. 4 τρύωνος 2. — 4 πηγῶν om. s. — τοῦ ante Ἴστρου om. q'. — 

ὅ σχιαρῶν ξ΄. — τῶν om. ξ΄. — ὑπὸ τῶν ὅδ. ξ΄. — δχιαζομένην a. 

-- 3 (6 φ΄. — 7 ὀλυμπίοις 2. — πείσας om. 4 in spatio. — 

8. 9 τουτέστι --- Ἀπόλλωνος om. (/". — 8 τὸν ἐν τοῖς] τῶν ξ΄. — 

9 AÁnte ὅστις lemma ὅγε πιστὰ φρονέων. est in ε΄ u'& 9 ; — σύν- 

ταξις 9 in marg. Boeckh in textu. — 10 ὃ om. 9. — πιστὰ — 

αὐτοῖς om. ι"΄. — 11 ἤγουν] 7 s, om. ξ΄. — ἀνατιϑεμένον ξ΄. — 

12 δεχομένον q'. — φύτευμά τε om. z. — 18 στέφανοι 2. — 15 συντε- 
λοῦσαν᾽ ξ΄. — 16 ταυτὸ codd. et edd. — d σπερεὶ ξ΄. — εἰ om. 2, — 
17 ποιήσει ξ΄. — ἐν αὐτῷ αὐτοῖς ι". — αὐτοῖς] αὐτῆς az. — σχειὰς 
$. — 18 χρήσεται |" μ' φ' et edd. antd Bockhium. — αὐτὸ &.— 
19 ot. τὲ τῆς x. 

10 
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33. Th. Τὸ αὐτῷ μὴ μόνον πρὸς τὸ ἀγισϑέντων, ἀλλὰ 
xa) πρὸς τὸ πατρὶ συναπτέον, ἵν 7, τῷ πατρὲ αὐτῷ xat αὐτοῦ. 

gl. 33. τότε. --- τῷ ' Ηραχλεῖ. ---- 34. αὐτοῦ, τῷ Δεῖ. — τελε- 

σϑέντων, ϑυσιασϑέντων xat ἐναγίσματα λαβόντων. --- 8ὅ. πο-. 

ταπῇ ; πανσέληνος" — t ἡ πανσέληνος " ἐν γὰρ τῇ ἐχχαιδεχάτη 

ὁ ̓ θλυμπιαχὸς τελεῖται. --- γρυσὸν ἅρμα ἔχουσα. --- 86. ἤτοι τὸ 

ἑαυτῆς φῶς. — ἀντέλαμφε. — σελήνη. 

99-.-.-96, Th.'Hoaxàge πρὸ τοῦ τὴν ἐλαίαν ἐξ “Υπερβο- 

ρέων ἐνηνοχέναι μέαν ᾿θλυμπιάδα τετέλεχεν" ἐτελεῖτο δὲ ἡ 

᾿θλυμπιαχὴ πανήγυρις ἐν πανσελήνῳ. τόδε γάρ ἐστι λύσις τοῦ 

ἀντιχειμένου. εἶπε γὰρ ἄν τις αὐτῷ" τίνος γάριν τὴν ἐλαίαν 

ἐχόμισεν ; ἤδη γὰρ xai τότε τῶν βωμῶν τῷ πατρί, ἤτοι τῷ dit, 

ἁγισϑέντων xai τελεσϑέντων xal ἐναγίσματα λαβόντων, αὐτῷ 

xal ὑπ᾽ αὐτοῦ τοῦ ᾿Πραχλέους ἡ γρυσάρματος μήνῃ χαὶ σελήνη 

ἀντέφλεξε xal ἀντέλαμῴεν ὅλον ὀφϑαλμὸν τῆς ἑσπέρας, πο- 
ταπῇ ; διχόμηνις xa) πανσέληνος. ὅτε δέ ἐστιν ἡ σελήνῃ πανσέ- 

ληνος, δέγα χόπτει τὸν μῆνα " ἐν γὰρ τῇ τεσσαρεσχαιδεχάτῃ τοῦ 

μηνὸς τοῦτο γίνεται. ὥσπερ δέ φαμεν, ἡ λαμπὰς ἐν νυχτὲ φῶς 

ἀστράπτει, οὕτω χαὶ τό" ἀντέφλεξεν ὅλον ὀφθαλμὸν τῆς ἑσπέ- 

1 Notula Thomana in 7' extra scholiorum ordinem in margine 

legitur, in ΛΔ et ξ΄ (in quo & miniatore scripta est) inter glossas, 

in codd. mixtis inter scholia recepta est, in z omnino deest. — 

Lemma αὐτῷ extat in ;," et edd. — τοῦτο δὲ τὸ αὐτῶ 4. — 

τῷ αὐτῷ E. — ἁγιασϑέντων D / ξ΄. — 1 et 2 αὐτῷ est in. 
DA". — 9 πρὸς τῷ x. 4 ξ' et φ' ante corr. — xoi om. 4. —8 

Hoc scholium om. e. — Ἡρακλῆς — ὝὙὝπερβ. om. 4". — 10 ὀλυμπία καὶ 

ἧ πανήγ. ξ΄. --- τὸ δὲ Γ΄ ἰ᾽ ξ΄. — 11 ἀντικειμένου ΓΑ, ἀντιπίπτοντος cett. 

— 12 ἐχόμισε; φησὶ γοῦν (φησὶν οὖν &)* ἤδη codd. et edd. ΓΔ 

exceptis. — yov» (". — ἦτοι τῷ Ai om. ξ΄. — 18 ἀγιασϑ. Γ΄ — 

14 χαὶ 7? σελήνη I, om. {΄. — 15 ἀνέλαμψεν ξ΄. — 16 διχόμηνη 8. 

— 17 τεσσαρασχαιδ. u' φ΄. — 18 ὥσπερ δὲ φαμὲν ΓΛ ἰ', δὲ omm. 

Gett. — 19 τὸν post ὅλον add. edd. — 19 — p. 159, 2 τῆς ἑσπέρας — 

óg9aAuóv om. I. 
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paa, τουτέστι διαφανῇ τὴν ἑσπέραν τῷ oixet φωτὶ ἐποίησε. τὸ 

δὲ ὀρϑαλμὸν λέγει, ἐπειδὴ τὸ τῆς σελήνης φῶς τοὺς ἐν νυχτὶ 

πορευομένους βλέπειν ποιεῖ xal ἀπροσχόπτως τὴν πορείαν 

ἐργάζεσθαι. μὴ λάβῃς δὲ πρὸς τὸ διχόμηνις τὸ οὖσα ἔξωϑεν. 

δέον γὰρ διχομήνως εἰπεῖν, διχόμηνις εἶπε πρὸς τὸ μήνη. 5 
λέγεται δὲ μήνῃ, διότε τοὺς μῆνας αὕτῃ ἐργάζεται. 

gl. 37. ἀληϑῇ xal ἀπροσωπόλῃηπτον. --- 98. ἤγουν τὸ χατὰ 

πέντε γρόνους γίνεσϑαι. --- ὁμοῦ. 

39. Germ. Ζαϑέοις τοῖς ἄγαν ϑείοις. 

gl. 39. ἔταξεν à ̓ Πραχλῆς. — τοῖς ϑείοις ἢ τοῖς ϑαυμα- 10 

στοῖς διὰ τοὺς ἀγῶνας. — ἘΠ Αλφειοῦ γὰρ χρημνοὲ ὁ τῶν 

᾿θλυμπέων τόπος. 

:93—39. M."Hà» γὰρ αὐτῷ] ἤδη γὰρ ὑπ᾽ αὐτοῦ, ἤγουν 

τοῦ ᾿Πραχλέος, τοῦ βωμοῦ μὲν τοῦ πατρὸς αὐτοῦ τοῦ dis art- . 

σϑέντος, τουτέστι δὲ ἐναγισμάτων σεβασϑέντος, ἡ πανσέληνος 15 

σεληνὴ ἡ γρυσάρματος ὁλόχληρον τὸν ἑαυτῆς ὀφϑαλμὸν. ἀντέ- 

φλεξεν ἐπὶ τῆς ἑσπέρας, ἀντὶ τοῦ δεδυκότος τοῦ ἡλίου αὐτὴ 

τὸν ἑαυτῆς ὀφϑαλμὸν λαμπρῶς ὠντέϑηχε. λέγεται δὲ ὁ λόγος 

- 

1 τὴν £am. τ. oix. φωτὶ ex 4/"/ addidi. — 92 σελήνης DA("^ 

νυκτός cett. — 8 ἀπροχόπτως ξ' q. --- τὴν τρίαν ξ΄. — 4 δὲ ex 

DA/' addidi. — εἰς τὸ ὃ. I. — 5 διχομήνως ΓΔ ἐ" μ' 9, διχόμηνης 

ξ΄, διχόμηνος edd. — 6 μήνη om. Γ᾽, — αὕτη ΓΛ", αὐτὸν Ww ξ΄, 

αὑτὸν q', αὐτὴ edd. — Post ἐργ. in codd. mixtis et edd. μειου- 

μένη xol πάλιν νεουμένη additur. — 9 Delevi δὲ post ζαϑέοις. — 18 

Lemma omm. edd. — σύνταξις φ΄. in marg., μ΄ in textu. — ὑπ om. 

μ΄. — 14 Ἡραχλέος pro Ἡρακλέους ex α est. — ἦρ. αὐτοῦ τοῦ p. 

— ξβωμοῦ μέν] βωμὲν q, ϑωμοῦ μὲν 4. — toi post αὐτοῦ om. q. — 

τοῦ Ὁ Διός om. ξ΄. — 14. 15 ἀγισϑ. qe, ἁγιασϑ. ξ΄. — 16 διεναγισμ. 

4. διὰ ἔναγισμ. i". — otf. ὑπανσέλ. q. — 16 λαμπρῶς post ὀφϑ. add, 
edd. — 116-18 ἀντέφλ. — 099. omm. μ ξ' φ'. — 17 τοῦ ante ὧλ. 

om. a. — αὐτή] αὐτοῦ s. — 18 δὲ om. 4. 
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* , * Α - Na 1 ^ ,F , - ἀντιστρόφως αντὲ τοῦ, ἤϑη γὰρ τῆς πανσελήνου σελήνης τῆς 
χρυσαρμάτου ὁλόχληρον τὸν ἑαυτῆς ὀφϑαλμὸν ἀντιφλεξάσης 
ἐπὶ τῆς ἑσπέρας, ὁ βω:ιὸς μὲν τοῦ πατρὸς αὐτοῦ, τουτέστι τοῦ 
“Ηραχλέος, δε ἐναγισμάτων ὑπ᾽ αὐτοῦ icq μετὰ γὰρ τὴν 

5 y € 9 , δ «οἷ -— — ) Ἂ ed Ἁ πανσέληνον αἱ ϑυσίαε exi τῷ βωμῷ, φασίν, ἐτελοῦντο. χαὶ με- 
3 , : * yáÀov ἀγωνων ἁγνὴν χρίσιν, ἤγουν ἀδωροδόχῃτον ἀπροσωπό- 

᾿ ep 

λήπτον, xal πενταετηρίδα apa χατέστησεν, αὐτὸς δηλονότι ὁ 
Ἥ, λὴ ,. Ν᾿ “ὦ ^ « 5 À - - ^ * üxÀne, eri τοῖς xpruvote τοῦ 'AÀgetoD ποταμοῦ τοῖς ἄγαν 
ϑείοις. , 

10 gl: 40, τοῦτο τὸ ἀλλὰ πρὸς τὸ μὲν ἔχει τὴν δύναμιν. ---- 
ϑάλλοντα εἶχε. — 41. ** ὁ τόπος. --- δρόμοις. — τοῦ πλησίον 

τοὺ Κρονίου λόφου χειμένου. --- 42. * 4 τῶν δένδρων. 

43. Th. ' Aropraetev ἄν τις ἐνταῦϑα, πῶς τὸ χῆπος λέγει 
» à NUN . — V y 7 » s μῇ ὄντων δένδρων" χα’ φαμεν, ὥσπερ ἄνω εἶρηχει τὸν αὑτὸν 

- - d A -“ y . 

15 τοῦτον τόπον ἄλσος, οὕτω xat τοῦτο" 7) τοῦτον Aére: Πῶδαρος 
M . A ς d "s i - * ww i € ὡς πρὸς τὸν χαιρὸν αὑτοῦ. 7) ἐπειδὴ χᾶπος xai τὸ πνεῦμα xal ἡ 

φάτνῃ λέγεται" ἔτρεγον Θὲ ἐν τούτῳ τῷ τόπῳ οἱ ἵπποι χᾶπος 
ww b /, , 

ἀποτελοῦντες éx τῶν nuxc5oww' λόγον ἂν ἔχοι λέγειν xat τὸν 

τόπον χᾷπος ἀπὸ τοῦ ἐν αὐτῷ συμβαίνοντος. χρεῖττον δέ ἐστι 

20 τὸ πρῶτον. 

gl. 43. * ταχείαις" — 1 ταχείαις, σφοδραῖς. --- A4. ὑπο- 

1 ἀντὶ τοῦ omm. uw ξ' φ΄. — 4 Ἡρακλέος ex a est pro 'Hoa- 

xÀ£ovg. — D ἐπὶ] ὑπὸ q, om. ξ΄. — 6 ἀγών sz, om. a. — ἀγνὴν 4. 

— 7 ó om. ι΄. — 8 τοῦ om. e. — τοῦ ποταμοῦ ap q, om. ἐ΄. — 

18 Seholium Thomanum om. 25. — ἀπορήσειε δ᾽ ἄν ξ΄. --- 14 φ. 

ὅτι ὥσπερ ξ΄. — 1D τόπον om. P. --- 3 τοῦτο (/", ij) τοῦτο" ἢ τοῦτο 

φ΄. --- χῆπον post τοῦτον add. edd. — 16 avro? (sic) ε΄, αὐτοῦ I4 

μ' ξ' φ', οὐ edd. ante Beckium. — xai τὸ πνεῦμα ex P4 addidi. — 

17 τούτῳ om. I: — κάπος & et Bockh. — 18—920 λόγον — πρῶτον 

omm. edd. ante Bockhium. — 18 λόγων 4. — ἔχει ε΄. — Ante 

τὸν delevi αὐτὸν cüm ΓΑ. — τὸν om. φ΄. — 19 χάπος ξ΄. — δὲ 

ἔστι μ΄. 
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xeia at xa) δουλεύειν «s xal βλάβην ἐντεῦϑεν τοῖς τῶν. ἀγωνι- 
τομένων ἐγγίεσϑαι σωμασιν.. 

42—44. Germ." Eóo&£ey αὐτῷ ὁ χῆπος τούτων ὑπάργων 
γυμνὸς ὑπαχουέμεν zat ὑποτάσσεσϑαι: xai χαταλάμπεσϑαι ταῖς 
ὀξείαις αὐγαῖς τοῦ ἡλίου. 0. SEM: 

gl. 45. ocv. — ** γῆν. — ἔργεσδαι. — ἐχίνει. — 46. τὴν 
ἐν τῷ Ἴστρῳ. --- **" lacptayzv γράφε διὰ τὸ μέτρον, ty oixetov 
ἢ τὸ χῶλον τῷ τῶν ἑτέρων ἐπῳδῶν. ---- " τὸν “Πραχλέα. --- ἐν 
τῷ "Ιστρῳ ἤτοι ἐν “Υπερ opor. --- 47. ἡ ἱππιχὴ " Apre ute. * ἐν- 
ταῦϑα γὰρ ναὸς αὐτῆς, οὗ χαὶ ᾿ἰφιγένεια ὑπ αὐτῆς ἁρπαγεῖσα 10 
χεχόμισται. --- 48. ** ἐδεξιώσατο αὐτόν. ---- ἐξογῶν xal χρημνῶν. 
— 49. πολυστρόφων xat χοίλων. " οἰχείως δὲ ἔχει τὸ μυχῶν 
πρὸς τὸ δεερὦν" ἔνϑα γὰρ ὄρη, xai φάραγγες xal χρημνοί. 

90. Th. βἰχότως εἶπε τὸ ἀγγελέαες᾽ διὰ γὰρ μηνύματος 
ἐπέταττεν αὐτῷ τοὺς ἄϑλους τελεῖν " ἐδεδίει γὰρ αὐτὸν αὐτο- 15 
προσώπως ϑεᾶσϑαι. 

gl. 50. * t ὁπηνέχα. — * t αὐτὸν τὸν "Hoaxàéa. — ἐν 
myópgaat ** δὲ ἀγγέλων γὰρ αὐτῷ προσέταττεν. 

91. ΤᾺ. Ὅτε᾽ ἀλχμήνη τοῦτον ἐνεχυμόνεε xai X Εὐρυσϑέως 
* 

8 Ante "Eéotev delevi ἢ οὕτως. — 10 Glossa Thomana inde ab 
ἐνταῦϑα ναὸς (om. γὰρ) premisso lemmate ἔνϑα “Λατοῦς in oodd. 
mixtis (excepto 2) et edd. scholiorum corpori inserta est. — αὐτῆς om. 
μ΄. — bm αὐτοῦ u' E φ', ἱπ αὐτῷ edd. ante Beckium. — ἁρπασϑεῖσα 
I: — 12 Glossa Thomana in ε΄ u' ξ΄ φ' et edd. (om. δὲ) inter scholia 
legitur. — 18 ἐχεῖ post φάραγγες add. 44. — 14 Scholium ad v. 50 
om. z, in ξ΄ à miniatore in marg. additum est. — six. δὲ εἶπε 4. — 
εἶπεν (om. τὸ — μηνύμ.) ("΄. — yàg om, Γ΄ — μηνύματος Γ' A, ugvvud- 
τω» cett. — 15 ἀέϑλους /'. — 16 ϑεάσασϑαι ξ΄. --- 19 ἱστορία περὶ τῆς 
γεννήσεως Ἡρακλέους καὶ Εὐρυσϑέως (xai εὖρ. οτα. 2) 24" μ' in marg., 
φ' Boeckh in textu, ἑστορία cett. edd. in textu. — Lemma Ἀνάγχα πατρό- 
9ev(ngOc9cv κα et edd. ante Heynium) est in codd, mixtis et edd. — 
19 ἡ post ὅτε add. 4 μ΄. — τοῦτον ΓΑ, τὸν Ἡρακλέα cett. — £vey- 
κυμόνει Γ, ἐχυοφόρει edd. — 19. 1 καὶ --- Εὐρυσϑέα omm. edd. 

Scholia Pindar. ed. Abel. 11 
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, *, ; “Ὁ w^ , * 

ἤτηρ τὸν Eopua)£ a, φασὶ τὴν" Hpav φϑονοῦσαν ' AÀxyvr, διὰ 

τὰς τοῦ Διὸς σποράς, ἑλδοῦσαν πρὸς Δέα αἰτῆσαὶ αὐτὸν παρα- 

σχευάσαε τὸν, πρῶτον τεγϑήσεσϑαε μέλλοντα χύριον ἔσεσϑαι 
-΄ὖ ^ - 

TO) UGTepov. χατανεύσαντος οὖν τοῦ Διὸς ^ Hpav ἐν τάχει ποι- 
-- * nd 57ca: τὴν EopuaÜécs γονήν. λέγει οὖν τὴν τοῦ Διὸς πρὸς“ Hpav 

E . $5. o "S € «Ὁ [4 4 ὦ E] χατάνευσιν ἀνάγχην. ὕστερον δὲ “Ηραχλῆς vxo." Hoaoe μανεὶς 
4 * . ,F - 4 - ἐλθὼν εἰς 'AnóAlova xal ypwpsvos αὐτῷ περὶ: "τῆς νόσου, 
ἤχουσε. παρ᾽ αὐτοῦ μὴ -ἄν πεπαῦσϑαι τῆς νόσου, εἰ μὴ 

b - ^ eo 35 -» “. προσελϑόντα τῷ. Εὐρυσϑεῖ ποιεῖν, ὅσα ἂν ἐχεῖνος χελεύῃ. Ταύ- 
- * € y y - / 

10 γέτα δὲ ἡ “Ἄτλαντος ϑυγάτηρ ὑπὸ Διὸς ἐρασϑεῖσα μετεβληϑη 

εἰς ἔλαφον ὑπ᾽ ᾿Αρτέμιδος xal οὕτω τὸν γάμον ἐξέφυγεν, ὕστε- 
CMM C , ) "€ ἢ » ^ * y - 4 Ύ 

pov δὲ ὑπ αὐτῆς πάλιν ἐπανῆλϑεν εἰς ἄνϑρωπον. τούτων οὖν 

ἀμειβομένη τῇ Apciutó: ἔλαφον ἀνατέϑησιν αὐτῇ γρυσῷ χεχο- μεεβομένη τῇ Αρτέμεδι ἔλαφον ἀνατέϑησιν αὑτῇ ypuao 

σμημένην τὰ" χέρατα, ἐν οἷς éztéypade' Taüyéra ταύτην ἀφεεροῖ 
. - * * - ,.- o9 

15' Δρτέμεδε" ἣν ayayeiv ὑπ Εὐρυσϑέως ' Πραχλῆς ἐπετάγϑγ᾽ ὅϑεν 

1 τότε &nie φασὶ est in codd. mixtis et edd. — φασὶν (om. την) 

ξ΄, -- ἀλχμήνην 26 φ'. — 292 ἐλθοῦσα zu gy. — ng. τὸν δία codd. 

mixti et edd. — 2. 8 παρασχευᾶσαι A. — ὃ πρώτως Γ΄ — 4 τεχϑη- 

σομένου post ὕστερον add. codd. mixti et edd. — ὅ τὴν (τὸν 4) 

εὑὐρυσϑέως (-σϑέος 4) γονήν DA, τὸν εὐρυσϑέα γεννηϑῆναι cett. 

—  ἀπόλλω σφ΄. — 8 πεπαύσεσϑαι ed. Bockh. — 9 Inde 

a voce Ταὐγέτα novum scholium inoipiunt codd. mixti et edd. 

— Ἱστορία, ὡς ἀνετέϑη in. z, ἱστορία, ὅπως ἀνετέϑη (ἐτέϑη Boeckh) 

ἡ χρυσόχερως ἔλαφος τῇ ᾿Αρτέμιδι in μ' φ' ed. Boeckh, ἑστορία in edd. 
ante Bockhium huie scholio premissum est. — Lemma "Av (ἣν ξ΄, dv 

$) nott ταὐγέτα est in eodd. mixtis et edd. ante Beckium. — Ταὺ- 

γέτα ΓΔ, Ταὐγέτη cett. — 10 δὲ ex ΓΔ addidi. — 7 τοῦ dtÀ.s φ'΄. 

— 192 ἐπανῆλϑεν om. Γ. — 18 αὐτὴ ξ΄. — 18, 14 χεχοσμημένη ξ΄. — 

14 ἐπέγραψεν (" ξ΄. -ς ἀνγέτη ξ΄, ταὐγέτη cett. codd. mixti et 

edd. —-15 εὐρυσϑέος u'. — ὑπετάχϑη ξ΄. 
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διώχων αὐτὴν μέχρις “Ὑπερβορέων ἀφῖχτο, ἀφ᾽ οὗ τὴν ἐλαΐέαν 

εἰς ᾿Ολυμπέαν ἤγαγε. τὸ δὲ ἀντεϑεῖσα (54) 7 ἀνατιϑεῖσα χατὰ 

δυγχοπήν, ἢ ἀνϑ ἑαυτῆς ϑεῖσα. | 

gl. 51. ** -ρυσϑέος] διὰ τὸ μέτρον τὸ χοινὸν ἐτέϑη. — 

ηὐτρέπιζεν. — ἡ ἀπὸ τοῦ Διός. --- ὅ9. ἘΣ γρυσὰ χέρατα Éyou- 5 

σαν. — ** χομίσοντα. — ὅ8. ἔλαφον. --- καὶ ϑυγάτηρ "ήτλαντος. 

54. Tr. ᾿Ορϑωσία ἢ "άρτεμις παρὰ τὸ ᾿θρϑώσιον, ὅπερ 

ἐστὶν ὄρος ' Apxaótxóv. ἔστε δὲ xal θρϑεον ὄρος ᾿Αρχαδίας, dg 

οὗ xai ἡ ϑεὸς ᾿θρϑὶς xat ᾿θρϑωσία χαλεῖται. ἢ καὶ ὀρϑοῦσα τὰς 

γυναῖχας xai ele σωτηρίαν ἐχ τῶν τοχετῶν ἄγουσα. 10 

gl. δ4. " τῇ ἐν θρϑωσίῳ ὄρει Ἀρκαδίας τιμωμένῃ ' Apré- 

μεδε" ἢ τῇ ὀρϑούσῃ τὰς γυναῖχας ἐν τῷ τοχετῷ᾽ ἔφορος γὰρ 

λογείας" — ** τῇ ̓ Αρτέμιδιε δηλονότι. — ** αὐτὴν δηλονότι. 

42—854.. M. Τούτων, ἤγουν τῶν δένδρων, γυμνὸς ὧν ὁ 

χῇπος, τουτέστιν ὁ μετέωρος τόπος xal ὑπὸ τῶν ἀνέμων χατα- 15 

πνεόμενος, ἔδοξεν αὐτῷ, τῷ 'Πραχλεῖ δηλονότι, ὑπαχούειν ταῖς 

ὀξείαις αὐγαῖς τοῦ ἡλίου, ἀντὲ rot εἰς πεῖραν ἔρχεσθαι τῶν 

σφοδρῶν ἀχτίνων τοῦ ἡλίου. τότε δὴ (A5) ἐφρόντιζεν καὶ ψυχὴ 

αὐτοῦ, περιφῥαστιχῶς ἀντὶ τοῦ αὐτός, πορεύεσϑαε εἰς τὴν γῆν 

τὴν περὲ τὸν Ἴστρον τὸν ποταμόν. ἔνϑα (46) ἡ ϑυγάτῃρ τῆς 90 

1 ἀφῖχται ι". — ἀφ᾽ ὧν (CU. — 9 ἢ] ἤγουν edd. — 8 ἢ] ἤγουν edd. 

— τιϑεῖσα edd. — 7—10 om, 2 ; in /" pro eis: «est autem et orthios 

mons Areadie a quo Diana orthosia et orthis vocatur» glosse Thomane 

de eadem voce subnexum est. — 7 Ὀρϑωσέα est lemma in ξ΄. — 

9 ὀρϑῖς μ΄. — 1j] ἥγουν edd. — 7; om. ξ΄, — .11 Glossa Thomana in 

4" u' ξ' φ' edd. scholiorum corpori inserta et scholio Tricliniano ad v 

54 premissa est. — 18 λοχίας ξ΄, λογχείας u' y. — 16 ἔδοξαν s. — 

17 τοῦ om. ι΄. — 17. 18 ἀντὶ — ἡλίου omm. καὶ μ' & φ΄. — 18. 19 

ἐφρόντιζες xal ἡ W. ἐχείνου 2. — 19 αὐτός] éxtivog s. — τὴν om. μ΄. 

— 20 τὸν ante xot. ex aq addidi. — Ante ἔνϑα lemma ἔνϑα 4a- 

τοῦς est in codd. mixtis et edd. — σύνταξις margo μ΄. 

11* 
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Λητοῦς ἡ ἡ Apreuue ἡ ἱπποσόα, τουτέστιν ἡ τοὺς ἵππους σοβοῦσα, 

ἤγουν διεγεέίρουσα εἰς δρόμον, ἤτοι καὶ ἱππιχή, ἐδεξεῶώσατο. (48) 

αὐτὸν ἐλϑόντα ἀπὸ τῶν ἐξοχῶν xai τῶν μυχῶν, ἤγουν τῶν χατα- 
δύσεων τῶν πολυστρόρων τῆς 'Apxaótas, ὁπηνέχα (90) ἀνάγχῃ 

5 ἀπὸ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ τοῦ Διὸς παρεσχεύαζεν αὐτὸν διὰ τῶν 

πρϑσταγμάτων τοὺ Εὐρυσϑέως τῶν δι᾽ ἀγγέλων αὐτῷ προσταττο- 

μένων" δὲ ἀγγέλων γάρ, φασί, προσέταττεν αὐτῷ ὁ Ευρυσϑεύς, 

ἃ προσέταττε᾽" τὴν ἔλαφον (59) τὴν ϑήλειαν, τὴν χρυσόχερων 

ἄξοντα, ἣν ἡ Ἰαυγέτη ἡ τοῦ ἤάτλαντος ϑδϑυγάτηρ ἀνατιϑεῖσα 
10' Aprépiót τῇ ̓ θρϑωσίᾳ ἐπέγραφεν ἱεράν, αὐτῆς δηλονότι. 

gl. 55. τὴν ἔλαφον. --- ζητῶν" Ἐ" διώχων. — ** ἴδε] διὰ 

τὸ μέτρον. — τὴν ἐν ' Υπερβορέοις. --- 56. * * πνοαῖς. ---- ἀνω- 

τάτω. — 51. * φυχροῦ σύναπτε τοῦτο πρὸς τὸ πνοαῖς. — 

τότε. — τὰς ἐχεῖ ἐλαίας. — " t ἐθαύμαζε. — ἐχεῖ. — 58. τῶν 
1ὅ δένδρων. — "Ὁ αὐτόν. — ἐπιϑυμία. 

.59. Tr. Δωδεχάγναμπτον) τὸ ιβ΄ γναμπτοὺς ἔχον, 

ἐπειδὴ χαὶ B δρόμους ἐποίει τὸ τέλείον appa τῶν ἵππων, τὸ 

δὲ πωλιχὸν ἢ | 

— gl. 59. * τὸ εβ΄ χαμπτοὺς ἔγον᾽ ἐπειδὴ xai ιβ΄ δρόμους 

30 ἐποίεε τὸ τέλειον ἅρμα. --- 61. τὴν τῶν θεοξενίων. --- 

62. * t εὐμενής. — * t ἰσοϑέοις. — - * 4 ἔρχεται. — 63. βαδυ- 

2 fco] ἤγουν (". — 8 ἐλθόντα αὐτὸν edd. — xal τῶν μυ- 

χῶν om. 4. --- 4 πολυστέρων à. — 4. b ἡ ἀνάγχη ἡ ἀπὸ codd. et 

edd. exceptis aq ξ΄. --- ὅ αὐτῶν 4. q. — τοῦ om. /". — 6 πραγμάτων 

£6. — εὐρυσϑέος su'q'. — αὐτοῦ q, omm. 2 ξ΄. — προσταττ. 

om. ξ΄. — 7 ἀγγέλλων q. — γάρ φησι E'. — ἐπέταττεν 2. — αὐτοῦ q, 

αὐτῶν ξ΄. ---- ὁ ex at" u' q' est. — 9 ἀνατεϑεῖσα e u', ἀντεϑεῖσα E'. — 

10 τῇ ἀρτ. qe E φ'. — ὀρϑοσία ᾳ ξ' y. — ἀπέγρ. q. — αὐτοῖς φ'. ---. 

16 Scholium Tricl. om. s; in codd. et edd. (in edd. ante Boeckhium 

vocula ἢ premissa) paraphrasi Moschopulese vv. 55—067 post verba 

τεϑρίπποις περιήρχοντο (p. 165, 19) insertum est. — δωδεχάγναπτον. 

ξ΄. — χαμπτούς t", γναπτούς ξ΄. — 19 γαμπτούς Γ. 
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χόλπου. — διπλοῖς. --- Káacopt xai. Πολυδεύχεε: — 65. τούτοις. 

— lev] * eig —  drepyóuevos" ἡ δὲ ἱστορία ἐν ἀρχῇ τοὺ 

ἐπινιχίου ἐρέϑη" —  azxepyópsvos εἰς "θλύμπον. — 65. * 4 9av- 

μαστόν. — τὸν ̓ θλυμπιαχόν. --- διεξάγειν. — 66. ταχείας. — 

67. ἁρμάτων δρόμου. | | 5 

565—067. M. Ταύτην διώχων εἶδε xai ἐχείνην τὴν γῆν τὴν 

τὰς ἐλαία: ἔγουσαν, ὄπισϑεν τῶν πνοῶν (56) vob Βορέου τοῦ 

φυχροῦ, ἤγουν χατὰ τὰ ᾿Υπερϑόρεα μέρη ὅπου σταϑεὶς ἐϑαύ- 

μαξε τὰ δένδρα, ὧν γλυχὺς ἔρως ἔλαβεν αὐτόν, ὥστε φυτεῦσαι 

ἀπ᾽ αὐτῶν δηλονότι, περὶ “τὸ τέρμα TÓU δρόμου τῶν ἵππων τὸ 10 

δωδεχάγναμπϊτον᾽ (99), ἤγουν. ὃ δωδεχάχις ol ἀγωνιζόμενοι 

τεϑρίπποὶς περιήρχοντο. xal δὴ (61) εἰς ταύτην τὴν ἑορτήν; 

ἤγουν εἰς τὰ Θεοξένια, εὐμενὴς ἔρχεται ὁ “Πραχλῆς σὺν τοῖς 

δυσὲ παισὶ τῆς Λήδας τῆς βαϑυξώνου, ἤγουν τῆς πολυτελεῖ Quy, 

ποτὲ γρωμένης, ἤγουν τῆς πλουσίας" χαϑὸ λέγεται xai βαϑὺς (5 

πλοῦτος ó: πολὺς ἀπὸ μέταφορᾶς τῆς βαϑείας ὅλης ter δασείας" 

τοῖς ἀντιϑέοις (69), ἤγουν τοῖς ἰσοϑέοις, τουτέστι τοῖς Διοσχού- 

pote. τούτοις γὰρ ἐπέτραπεν, ἤγουν ἐπὲὶ τῇ ἐξουσίᾳ γὰρ τούτων 

ἔδωχεν εἰς τὸν οὐρανὸν αὐτὸς ἀπερχόμενος, ἕμειν, ἤγουν 

διοιχεῖν τὸν ᾿ϑαυμαστὸν ἀγῶνα, * περέ τε τῇς ἀρετῆς, ἤγουν 20 

6 σύνταξις μ in marg. Bookh i in textu. — Lennna τὰν μεϑέ- 

πῶὼν est in codd. mixtis et edd., Beckiana et Heyniana exceptis. — 

7 τῶν πνοῶν om. g, πνοῶν τοῦ om. y. — 8 ὑπερβόρεια [g] edd. 

— 9 τὰ om. /". — δένδρη ξ΄. — ἔρως aq(' et glossa Mosch., ἵκερος 

zu & y, ἵμερος xal ἔρως edd. — 10 ἀπ᾽ αὐτὸν ξ΄. — 11 δωδεχά- 

γναπτον q2u.-— 12 τεϑρίπποι ξ΄. — Post περιήρχοντο lemma καί 

γυν (xol νῦν 5) ἐς ταύταν (ταύτην s) (ἕορτάν add. Boockh) est in 

codd .mixtis et ed Bockh. — 18 εἰς om. ξ΄. — ὁ om. ξ΄. 

14 ἤγουν om. ξ΄. — 15 ἤγουν) τουτέστι q. — καϑά [E] odd. — — 

16 ἥτοι das. ας ἐἰ', τουτέστι τῆς δασ. celi. — 17 τοῖς ἄντ. — Διο. 

σκούροις om. /'". — 18 γὰρ om. ξ΄. — ἐπέτρεπεν. s E , ̓ ἐπέτραπεν μ΄. — 

γὰρ omm. /" & φ'. 
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τῆς δυνάμεως, τῆς ἐμπειρίας τῶν ἀνδρῶν, xal τῆς διφρηλασίας, 

ἤγουν τῆς σπουδαίας χινήσεως τῶν δίφρων, τῆς ῥιμφαρμάτου, 

τουτέστι δι᾽ ἧς ἡ ταχυτὴς τῶν ἁρμάτων δείχνυται. | 

-. gl. 67. οὖν. — * zov. . - 

5 68. Th. ' Euuevióat φατρία Θήρωνος ἐν Σιχελέᾳ.. Τηλέμα- 

χος γάρ τις. χαταλύσας τὴν Φαλάριδος τυραννίδα ἐν ' Αχράγαντε, 

τὴν βασιλείαν ἐχτήσατο" οὗ παῖς γίνεται Αϊνησίδαμος ὁ ὁ θήρω- 

νος πατήρ. ΄. 0 m s 0s 

* gl. 68. εἰς τοῦτο. — siteiy. — τοῖς προγόνοις τοῦ. Θήρω- 

10 jos. — 69. * * χαί. — 70. δόξαν. — τῶν χαλοὺς ἵππους &yóv- 

των. — 71. Κάστορος xal Πολυδεύχους. — τῶν ἄλλων" — 

Ἐ πάνυ πλείοσε-τῶν ἄλλων ἀνϑρώπων. — 73. * φιλοφροσύναις" 
— * * φιλοφρονηζιχαῖς. — τοὺς Διοσχούρους. .— ἔργονται. -- 

ἃς ἐν ταῖς, πανηγύρεσιν αὐτῶν ποιοῦσιν. — 78.. τηροῦντες. — 

15 74. * ϑεών. --- " t ἑορτάς. I 

-41—74. T ". “Ὅτι ἐπ᾿ abtebe τοὺς Διοσχούρους ot z πρόγονος 

τοῦ. Θήρωνος xai αὐτὸς ὁ. θήρων οἴγονταε xal πορεύονταε ἐν 

πλείσταις ἀνθρώπων ξενέαις τραπέζαις, τουτέστιν. ἐς οὐδένες 

ἀνϑρώπων ϑυσίαις xai πανηγύρεσιν αὐτοὺς τιμῶσι, φυλάσσον- 

90 ree xat τἠροῦντες εὰς τελετὰς χαὶ τὰς ἑορτὰς τῶν μαχάρων ἐν 

εὐσεβεῖ γνώμᾳ, τουτέστιν εὐσεβεῖς ὄντες xai περὲ: τὰς τῶν 

δϑεῶν τιμὰς ἀσχολούμενοι." 

.1 τῆς ante δυν. .om. 4". — 8. δειχνῦται "A δείκνυτε ξ΄, --α 

5 Scholium Thomanum om. “5. — ὁ χατακλείσας ξ΄. —. 16 Lemma 

Ὅτι πλείσταισι(ν) est in codd. mixtis et edd.-—. Inter. lemma et 

ὅτι ἐπ’ αὐτούς in edd. πάνυ πλείοσι τῶν ἄλλων ἀνθρώπων legitur; 

confer glossam, "--- 18 οὐδὲν ἐς ξ΄. — 18..19 ὡς οὐδεὶς τῶν ἀνϑρ. 

ἐστὶ γἐστε τῶν ἄνϑρ. φ') 9vo. s φ'. — 19 τιμῶν 2. — φυλάσσουσι T. — 

20 xal τῆρ. om. (΄. — τὰς ἑορτὰς καὶ τὰς τελετὰς τ. μ. D..— τὰς 

post xol om, ε΄. — - xol τὰς τῶν Lax. ἑορτὰς ||} ἐν μ΄. — 21 yvoua 

ΓΑ, γνώμῃ cett, — 22 ἐνασχολούμενοι Γ. 
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. 2$ 1 * € e A-— 

67—174. M. "Eus δ᾽ οὖν καὶ φυχὴ διεγείρει εἰπεῖν, δόξαν 
,“« ^ -ΦὉ δ —- —- σ᾿. o - . PERS ἐλϑεῖν τοῖς ' FupeviQare, ἤγουν τῇ φατρίᾳ τοῦ θηρῶνος; τουτέστι 

-Ο ^ P. 1 - ὦ , -“ ! « »v A 

τοῖς- ἀχραγαντίνοις xat τῷ O7 pat, τῶν Τυνδαριδῶν, ἤγουν τῶν 

“ιοσχούρων τῶν εὐέππων, τουτέστι τῶν ἐπὲ χαλῶν ἵππων ὀχσυ- 
μένων, διδόντων αὐτὴν δηλονότι, διότι (71) αὐτοὺς ἐπέρχονταε, 5 

ἤγουν. δεξιοῦνται, διὰ τραπεζῶν ξενοδογιχῶν “πάνυ πλειόνων 
— » 4 , $ A A -ν , ^ " € » d " 

τῶν ἄλλων ἀνϑρωπων, ἀντὶ τοῦ τῶν. τραπεζῶν, ἃς oi ἄλλοι 
“ b o 3 -- : 

ποιοῦσιν ἄνϑρωποι. κα ota" διότε αὐτοὺς δεξιοῦνται διὰ πλεί: 

στων- τραπεζῶν πρὸς ἀνδϑρώπους ξενοδοχιζών, χατὰ εὐσεβῆ 

προαίρεσιν φυλάσσοντες, 7 Tro τηροῦντες, τιμῶντες τὰς ἑορτὰξ 10 

τῶν ϑεῶ. —- ^7 - E EE 

gl. 75. χρεῖττον τῶν ἄλλων στοιχεΐων ἐστί, — τῶν ἄλλων 
- —- χτημάτων. -— 76. -ἐντιμότατον. 

77. ΤῊ.-Τὸ 0€ οὐχ ἔστιν ἐνταῦϑα ἀργόν, ἀλλ᾽  Actixóy: καὶ 
ro xat “ἐν ἀποδόσετ. τῶν᾽ παραβολῶν reéapey. λέγομεν γάρ» 15 

κε,’ 
ὥσπερ ὁ δεῖνα χαχός, οὕτω δὲ καὶ ὁ δεῖνα. . :: 

gl. 77. * πρὸς τὰ ἀχρότατον"" --- 178. ταῖς αὐτοῦ. --- cnp 
^ o - “τ σε 3. c - Pad 

D) μενοξ. c c . 

79. Germ. ÜixoÜ ey] ἀντὲ τοῦ τῶν ἐχπονημάτων οἰχείων, 

οὐ τῶν ἐχπάτροϑεν xal προγονιχῶν. MIMES  ς 20 
“-Ψ 

Th. “Ηραχλέος στηλᾶν-- -ἃς.. ἐν Fadepots ἔστησεν, 

ὅτε «πρὸς ζήτησιν τῶν Γηρϑυόνου' βοῶν ἀφῖχτο: ὅτι δὲ -o02 

1.Paraphrasin.Mose . vv. 67—7X om; 2. — σύνταξις u^ in marg., 

φ' t Boeckh in tektu.- -— - Lemnia ἐμὲ δ᾽ “ὧν est in {΄, ἐμὲ δ' ὧν: πὰ 

(πὰ ). inu Ü 9, ἐμὲ δ᾽ ὧν πα ϑὺμός in dq. ante Beckium, qui pi- 

mus omisit lemma. — 9 ταῖς ἐμμ. q. — 8, ́τῷ om. / o 4 τουτέστι 
omm. μ ξ φ΄. --- 6 ἤγουν om. a. —, ̓διὰ "dy toon. q; διατραπαι- 

cov ξ΄. — - 6. 7 ξενοδοχ: -- "ege. om. ξ. τ — "Y τῶν post τοῦ ex 934 

addidi. 7.8 “ἄλλοι o) π᾿ Iu] edd. — 8 οὕτως aq qq. — 

10 ἄναίρεσιν d. — 14:- 16 ex DA edidi. — 1δ᾽ καὶ oni. A. — 

ἀποδώσει D. — γὰρ] δὲ a — - 48 Aie olx. delevi j. — gi Lemma 

om. I'4. — ἡρακλέους i". — στηλῶν ι", στηλὰν ξ΄. -- ἔστησαν E. 



5 

10 

15 

168 SCHOLIA AD OL. III. 

ἔστε τούτων ἐπέχεινα ἐλϑεῖν, ἡ παροι εἶα δηλοῖ" τὸ πέρα l'adizt- 
pav οὐ περᾳτόν. 

» 5 , pA * . € gl. 79. ἀφ᾽ ἑτέρου xa: αὐχ ἀπὸ τύγης πατέρων, ὡς ἕτεροι. 
[1 3 4 - - . — " τὸ ἐπέχεινα τῶν στηλῶν. — 80. Zroc ἄγνωστον xat ἀχατά- 

ληκτον. | 
.81. Germ. Κειγὸς eizv] γράφεται xai. χεῖνος ἀντὶ τοῦ 

ἐχεῖνος εἴην διώχων ὁ τῶν δυνατῶν ἐφιέμενος χαὶ μὴ ἀδυ- 
νάτων. . 

gl. 81. " αὐτὸ τὸ ἐπέχεινα. — * t μάταιος, εἰ τοῦτο ξγ- 
, ᾿ῷᾳ Y . 

τοῖν. — nV. 

71—81. Th. ^0 λέγει τοιοῦτόν ἐστιν, ὅτε ὥσπερ τῶν ' Hpa- 
“- 3 L4 IR , o ' , 3 3 χλεέων στηλῶν οὐχ ἔστιν ἐπέχεινά τι, οὕτω xai Θήρων εἰς τὸ 

ἀχρότατον τοῦ ϑαύματος ἰὼν οὐχ qv ἔχοι ποῤῥωτέρω sien 

πάντες γὰρ χἀὶ σοφοὶ xal ἄσοφοε μὴ εἶναι ταύτης ἔτε μείξω 
, ͵ vw v b 5 5 , » , 3 

εὐδαιμονίαν εἴποιεν, ὥστε xai αὐτός, εἰ πλέον τε ξζητοίην πρὸς 

τὸν αὐτοῦ ἔπαινον, μάταιος ἂν εἴην. 
78 —81. M. E? δὲ ἄριστον μέν ἔστε τὸ ὕδωρ τῶν ἄλλων 

δηλονότι στοιχείων, τῶν χτημάτων δὲ ὁ χρυσός ἔστιν αἰδοιέστα- 

----- -- .-- - 

1 ἐστιν ἐπέχεινα τούτων codd. οἱ edd. ΓΔ" exceptis. --- παρ- 

ouo, quod in μ΄ φ΄ iu marg. legitur, in edd. post δηλοῖ insertum est. 

— 1.2 τὸ x. I. ob περατόν ΓΑ, và n. Γ. οὐ περατά cett. — 8 ἀφ᾽ — 

ἕτεροι prefixo lemmate ἄλλως in edd. paraphrasi Moschopules post t à 

γένει αὐτοῦ (p. 169, 5) inserta leguntur. — 11 Hoc scholium in codd. 

mixtis et edd. cum scholio Thom. ad v. 79 coniunctum est. — ὅπερ Δ. 

— ὃ δὲ À. codd. mixti et edd. — ὅτε om. 4. — 11. 12 ἡραχλείου 

μ΄ ξ΄. — 18 ἔχη (C, ἔχει E. — 14 ἄσαφοι ξ΄. — ταύτας s. — 16 ζη- 

τήσει ξ΄, ζητείην ι΄. — 16 μάταιον ξ΄. — εἴη Γμ' ξ΄ et edd. ante 

Beckium. — 17 Lemma εἰ δ᾽ ἀριστεύει μὲν ὕδωρ est in ξ΄ et edd. 

ante Beckium, εἰ δ᾽ ἀρ. in 4", εἰ δ᾽ ἀρ. μέν in cett. codd. mixtis et 

ed. Boeckh. (Beck et Heyne omm. lemma). — σύνταξις εἰ in marg. 

q' et Boeckh in textu ante lemma, s in textu post lemma. — δ᾽ ἄρ. 

$6 y. — 18 δηλ. om. z. — δὲ om. /". — αἰδοιαίστατον (". 
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w , - A - 

τον, χτῆμα δηλονότι, ἤγουν τιμεωτατον᾽ τὸ γὰρ πλεῖστα αἰδοῦς 
, Ψ ΄ ^ 4 

ἄξιον τεμπιώτατον πάντως" νῦν γε (77) ὁ Θηρων πρὸς τὴν ἐσχα- 

τιάν, ἤγουν τὸ ἀχρότατον χαταλαιυβάνων, ἅπτεται ταῖς οἴχοϑεν 

“ἀρεταῖς, (79) τουτέστι ταῖς γνησίας, ταῖς οἰχείαις τῷ γένει 
, σιν ^ ^ wt , i , * a ^ op, 

αὐτοῦ, τῶν στηλῶν τοῦ ᾿Πραχλέος. τοῦτο δέ Qzaw, ἐπειδὴ &vt- 
4 9 [4 , ' - - »y , 

χησε τὰ ᾿θλύμπια, τὸν χράτιστον ἀγῶνα τῶν ἄλλων. τὸ πόρσω 

δέ, τουτέστι τὸ πόῤῥω, ἀντὶ τοῦ τὸ περαιτέρω, ἄβατόν ἐστι xai 

ὑπὸ τῶν σοφῶν xal ὑπὸ τῶν ἀσόφων. οὐ μὴν δεώξω, ἤγουν 
y d Υ͂ y τ νοῦ μι ἐδ . , 
ζητήσω, τουτέστιν 000v τὸ xar' ἐμὲ οὐχ ἂν ἐδίωξα. χενός, 
»)Ἅ J » “4 5^ d : , x * 
ἤγουν μάταιος eizv, el ἐξγτησα, τοῦτο δηλονότι. ὃ ἄβατον τὸ μὴ 

πρέπον πατηϑῆναι, xat δ' οὐ διῆλϑέ τις, χαὶ ὃ οὐ δύναταί τις 

διελϑεῖν, ἤγουν τὸ ἀδεεξίτητον᾽ ἐνταῦϑα xarà τὸ τρέτον λέγετα: 

σημαινόμενον. | | | 

9 πάντων Beck, Heyne. — yc om. a. — 8 ἀκροτώτατον q.— 

B αὐτοῦ. "Αλλως. Οἴκοϑεν' ἀφ᾽ ἑαυτοῦ xol οὐχ ἀπὸ τύχης πατέρων, 

ὡς ἕτεροι (conf. p. 168, 3). Ἡρακλέος στηλᾶν᾽ (lema ὀχάτη. 'Beck, 

Héyne), τῶν στηλῶν ete. edd. “---- ᾿ἡρικλέος αἱ Ῥτο΄. ἡραλλέους. — 

ἐπεὶ s.— τὸ π. ἤγσυν ἃ. z. — τὸ a τ΄ οὐ Beck, omm. ("gu & φ' et 
Heyne, τὰ ceti. — ἄβατον bis habet. — 8 χαὶ (om, ὑπὸ τῶν) ἀσ. 

D. -- μάν 8. — 8. 9 ἢγ. οὗ o. [g], edd. — 9 τουτέστι (om. ὅσον) a 

— χαινὸς E, κεινός [4] edd. — 10 p. ἂν εἴην [4]. eld. — H»c inde 

ab ἄβατον om. à. — 12 xarà τοῦ τρίτου, α. 

—— ——— —————— 

μυκὰ 

[í 



εὖ Ἐπίνικοι Ὀλυμπιονίκαις, 

οΨαύμιδι Καμαριναίῳ ἀπήνῃ.. Ὠιδὴ ὃ 

. 4ημητρίου Πριχλινίου 7. : 

περὶ τῶν χωώλων τῆς σεροφῇς καὶ ἀντιστροφῆς του 

b δ΄ εἴδους. ἔστε δὲ τὸ ᾷἄσμα. στροφῆς μιᾶς. - 

Παλαεόν. 

Too δ΄ εἴδους ἡ στροφὴ xa) ἀντιστροφὴ χώλων ἐχά- 

στὴ ιε΄. Τὸ α΄ προσοδιαχὸν ἀναχλώμενον. δίμετρον ὑπερχα- 

τάληχτον. ἀναχλώμενον δὲ χαλεῖται τὸ μέτρον, ἔτι πολλάχις ὁ 

10 λείπων χρόνος ἕν τινε βάσει ἀναχλᾶται εἰς ἄλλην βάσιν.. παίων 

γάρ ἔστι Σ΄ ἁ α: ποὺς ἀντὶ ᾿Ιωνιχοῦ τοῦ ἀπ’ ἐλάσσονος, xal ὁ 

λείπων γβόνος- ἀνεχλάσϑη εἰς τελευταίαν τοῦ χωλου" συλλαβῆν. 

Τὸ 8 ἀναπαιστιχὸν δίμετρον. ̓ ἀχατάληχτον. Τὸ y ̓ἰϑυφαλλεχόν, 

ἤτοι τρογαϊχὸν δέμετρον βραχυχατάληκτον, τοῦτο δὲ xai ἡμιό- 

15 Àtoy λέγεται, ες ἔχον τὴν συξυγίαν τῶν ποδῶν xal τὸ ἥμισυ 

ταύτης. ἡ τελευταία ἀδιάφορος. Τὸ δ΄ ̓ Ιωνιχὸν τρίμετρον βρα- 

Seholium metricum Bockh ex Vrat. ἃ, Mosc. B. edidit; ego 

cum .," u' & (in quo errore ante primum Olympiorum carmen legitur) 

et Vrat. ἃ contuli. — 4. B περὲ τῶν tt στροφῶν καὶ ἀντιστροφῶν 

τοῦ τετάρτου εἴδους est inscriptio in ξ΄. — ὅ τὸ ἄσμα om. εἶ". — 

6 Παλαιόν ex μ΄ et marg." addidi. — 7. 8 éxdatgy om. /'. — 11 ἀντὶ 

τοῦ i tov &'. — ἀπελ. μ΄. — 18 ἰϑυφαλιχόν codd. — 14 ἤτοι] ἢ 

t". — δὲ om. /", — 16 ἔχων ξ΄. — 16 ἡ τελευταίαν ξ΄. 
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χυχατάλῃχτον ἀπὸ. μείζονος, ἡ α΄ δὲ μαχρὰ τοῦ "ἰωνιχοῦ διαλύ- 
erat εἰς β΄ βραχείας, χαὶ γίνεται ὁ ποὺς πεντασύλλαβος. τοῦτο 

xai ἀναπαιστιχόν ἐστιν, ὡς ἐμοὶ δοχεῖ, δίμετρον ἀχὰτάληχτον. 

Tó s ᾿Ιωνιχὸν δέμετρον ἀχατάληχτον, τῶν ἀρχουσῶν οὐσῶν 

ἀδιαφόρων, αἷς ἐν τῷ α΄ ̓ Ιωνιχῷ ἀργοβένου iápfBou xat ye 5 
νομένου 8΄ παίωνος, ὃ xal ᾿Ηφαιστίων παρατηβεῖ" πολλάχις 

γάρ, φησίν,. ἀπὸ βραχείας ὁ μείξων ᾿Ιωνιχὸς ἄργεται τοῖς 
μετριχοῖς, ὁ δὲ B. ἀπὸ τροχαίου, ὃς οἰχεῖός satt τοῖᾳ᾽ ωνιχοῖς. 

τοῦτο χαὶ ἰαμβιχόν ἐστιν. ἑφϑημιμερὲς ἐχ β΄ ἀναπαίστου. 

Τὸ ς΄ ̓ Ιωνιχὸν «ἀπὸ μείζονος τρίμετρον θραχυχατάλῃχτον. Τὸ 10 

ξ΄ λογαοιδιχόν. ἐξ ἀναπαίστων ὃὲ κα δαχτύλῳν. σύγχειται τοῦτο ᾿ 

τὸ μέτρον, ἐνταῦϑα δὲ ἐχ. σπονδείων, πλὴν τῆς τελευταίας" 

oixstot ὃδὲ xal οὐ σπονδεῖοι ἀναπαίστοϊς. Ἰὸ 7 Gepexpá- 

τείον ἀντισπαστιχόν. ἔστι δ᾽ ὅτε ἐχ σπονδείου - ápzecai ó-:«. 

μαι b 

συλλαβῆς. πρὸς τὸ «τέλειον ΄ Φερέχράξειον, εἷναι: 'δέμετρον “1 

ἀντίσπαστος. πολλάχις δὲ xai διτρόχαιος γένεϊᾳι. ἐνδέςε -δὲ 

γάρ. ἐστε βραχυχατάλῃηχτον͵ xat ἡμεέόλιον. Τὸ 0 ἐαμβεχὸν. ἑφδὴς 

μιμερές.. Τὸ ἐ ἐπιωνιχὸν cpipecpov . βραχυχατάλῃςτονγ". τῆς 

γὰρ α΄ συξυγίας οὔσης. ἰαμβεχῆς ἃ β΄ ἐστὲ pov aps. δεὰ τοῦτο 

ἐπιωνιχὸν ὀνομάξεται. Τὸ ca τροχαϊχὸν δέμεσρον. ἀχατάξρατόνγ ?0 

τοῦ β΄ ποδὸς. δαχτύλον, τοῦ δ΄ δὲ χορείουις. διελόύϑη: yàp ὁ 

τροχαῖος εἰς rpüigpayuv. T ed. -᾿Ιωνειχν,. ἐξ - ἐλάσσρογὺς χαὶ 

μείζονος 7) διτροχαίου δέμετρον. ἡπερχατάληχτῳν.. Τὸ 4y--. Ιω- 

νεχὸν ἀπὸ μείζονος ἡμιόλιον,. ἤτοι δέμετρον. βραχυχαξάληχτον! 

τοῦτῳ xai, (ἀναπαιστιχόν. -ἐφτι πενϑημιμεηές. 1. (0: ωνεχὸν 25 

2 πετασυλλ. μ΄. — 8 δὲ ex εἰ! μ' ξ΄ addidi. — ἀπὸ τροχαϊχοῦ 

Vrat. — 9 τοῦτο δὲ xol μ΄. — ἐστιν om-- Vrat. — 11 ἀναπαίστου μ΄. 

- 192 πλὴν τῆς] ἢ ι"..--- 14 σπονδείων ξ΄. — 1δ᾽ διτροχαῖος "ξ΄. — 

£vóé£& mei codd., ἐνδεῖ ed. ᾿--τ 17 τὸ 9' ἰωνικόν ES — 18 ἐπιωνιΞ 

xóv E. — 19 οὔσης om. u. — 20 émiovuxóv E. — 22 δίβραχυν 

Vrat. μ΄. — 94 ἥγουν ᾿Ξ 0007 E 
* 
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8x παίωνος. β΄. ἡ χαταχλεὶς τροχαῖος. Τὸ «ε΄ ἰαμβιχὸν πενϑη-- 

μιμερέςφ᾽ ἑξῆς δὲ ἐπὶ τῷ τέλει τῶν στροφῶν καὶ dvrtarpo- 

pav tapáypaqos. . ΝΞ 

Περὶ τῶν ̓ χώλων τῶν ἐπῳδῶν. 

δ. - Ἢ. ἐπῳδὸς χωλῶν cf. Τὸ α΄ ᾿Ιωνιχὸν ἀπὸ μείξονος δέμετρον 

ἀχατάλήχτον. Τὸ β΄ γοριαμβιχὸν δέμιετρον χαταλῃχτιχόν᾽ ἡ χα- 

ταχλεὶς iaufloe, ὡς συγγενῆς. T0 y ἰαμβιχὸν δίμετρον ἀχατά- 

ληχτον. Τὸ δ΄ προσοδιεαχὸν && ̓ ἰωνιχοῦ ἀπὸ μείξονος xai χορι- 

άμβον -χαὶ. δυλλαβὴς, Tro: δίμετρον. ὑπερχατάληχτον. To εἴ 

10 ἐπιχοριαμβιχὸν δίμετρον ὑπερχατάληχτον ἀπὸ τροχαέων ἀρχό- 

μένον. ὁ ἀ΄ δὲ τροχαῖός ἐστι τρέβραγυς. Τὸ ς΄ ἰαμβιχὸν δίμετρον 

βραχυκατάληχτον " ὁ β' τρίβῥαχυς: Τὸ ζ΄ δαχτυλιχὸν τρίμεΐρον 

χαταληχτιχόν᾽ χατὰ μονοποδίαν γὰῤ μετρεῖται τὰ τοιαῦτα. 

μετρεῖται δὲ. e$ προσοδιᾳχόν, τοῦ a ́ χοριάμβου.. 10» περιοδε- 

15 χόν, διπλοῦς ἴαμβος xai OtoUs: cpoyatoe, ᾿ὡς ἐν "τῷ α ́ χώλῳ 

εἴογται τῆς στροφῆς τοῦ β΄ εἴδους. Τὸ ϑ' τροχαϊχὸν Óluetpov 

καταληχτεχόν, ἤ ἤτοι ἐφδυημιμερὲς ἰάμβου ἀρχομένου. “δέχεται δὲ 

xài ἔαμβον τὸ τοιοῦτον μέτρον. οἱ δὲ λέγοντες τοῦτο περιοδιχὸν 

οὐ χαλῶς λέγουσι. Τὸ ( ἰαμβιχὸν δέμετρον βοαγχυχατάλῃηχτον, 

40 τοῦ γ΄ ποδὸς ἀναπαίστου. Τὸ εα΄ τροχαϊχὸν δέμετρον ἀχατάλη- 

χτον, λυομένου τοῦ αἱ ποδός, τοῦ ὃς δ΄ ἰάμβου" ὡς δὲ ἐμοὶ δοχεῖ, 

προσοδιαχόν ἐστε δέμετρον ἀχατάληχτον, ἐχ διτροχαίου διαλε- 

λυμένου ' μᾶλλον ἐπετῤῥίτου δ΄ xat χοριάμβου. Ἰστέον δέ, ὅτε οἱ 

' δ΄ τροχαῖοι ἐπίτρετον ᾿μέτρον χαλοῦνται, ὥσπερ χὰὶ οἱ γ΄ ἡμιό- 

1 éx] ἀπὸ ξ΄. .--- ἐκ παίωνος — ἰαμβικὸν om. Vrai. — 2 τῶν 

στρ. μ΄. — τῆς στροφῆς xol ἀντιστροφῆς (΄. --- 4 Inscriptionem om. ξ΄. 

— τῆς ἐπωδοῦ. ι΄. -α ὅ ἡ] ἑχάστη ξ΄. — 6 δίμ. εὐχαταληκχτιχὸν £ --- 

9 ἤγουν ι΄."--- 9. 10 Τὸ. £ --- ὕπερχ. om. ξ΄. — 16 διπλούς (bis) 

ξ΄. — 17 ἤγουν ('". — δὲ om. /'. — 18 τοιοῦτο |". — 19 λέγουσι pro 

λέγουσιν (" ξ'. — 24 τροχ. ἐπιτριμέτρου xoà. Vrat. 
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Atov.. Τὸ ιβ΄ ἰαμβιχὸν δίμετρον βραχυχατάληχτον. ἑξῆς δὲ ἐπὶ 
τῷ τέλει τῆς. ἑπῳδοὺ χορωνὲς χαὶ παράγραφος. 

1. Th. 'E "πειδὴ ῃ τοῦ Ψαήμιος νίχῃ ἃ ἐν ᾿θλυμπίᾳ ἐγένετο, 
τὰ δὲ ᾿θλύμπια πρὸς τὸν Δία ἐστίν, εἰχότως νῦν τοῦτον ἐκιβοᾶ- 
ται. εἰπὼν δέ" ἐλατὴρ ὑπέρτατε βροντᾶς, xat πολλὰ διὰ μέσου ὅ 
Dele πάλιν ἐπαναλαμβάνει τὸν αὑτοῦ λόγον xal. φησιν ἀλλὰ 
Κρόνου παῖ. ἐχ δὲ τοῦ εἰπεῖν" ἐλατὴρ τῆς βροντῆς, διοιχητὴν 
αὐτὸν τῶν οὐρανέων πάντων φησίν. 

Μ.ο᾿ λατὴρ ὑπέρτατε βροντᾶς] ὡς ἐπὶ ἵππου ypricat 
τῷ λόγῳ" ἴσως δὲ οὐχ ἅρμα τοῦ Διὸς βούλεται τὴν βροντὴν 10 
ὑποτιϑέναι, ἀλλὰ μεταφοριχῶς τέϑησι τὰ ὀνόματα, tv αὶ ὁ λόγος 
οὕτως" ὦ Ζεῦ ὑφηλότατε, ἐλατὴρ τῆς βροντῆς τῆς ἀχαμαντόπο- 

ὃος, ἀντὲ τοῦ ὃς χινεῖς τὴν βροντὴν τὴν Ez) πλεῖστον δεϊχνουμέ- 

νὴν χωρὶς ἀτονέας. 

gl. 1. ** 7ὺ. προοίμιον εὐχτιχόν. ---- διοιχητά, — ὕφιστε. 15 
— 2. τῆς ταχέως γινομένης... | 

3. M. Teal γὰρ ὡραι διὰ μέσου ταῦτα τίέϑησε xara- 
σχευαστιχὰ τῆς ἐπενεγϑησομένης ἀξιώσεως ἃ ἐπεὶ εἶδεν ἐπὶ 
πολὺ παραταϑέντα, ἐπαναλαμβάνει τὸν πρὸς τὸν Δία λόγον, 

8 oxóha τῶν αὐτῶν est inscriptio in Vrat. e/' μ' 9. — Lemma 

ἐλατὴρ ὑπέρτατε βροντᾶς est in edd. Beckiana et Heyniana exceptis. 

— Ψαύμιος ex Γ' est pro Ψαύμιδος. — 4 πρὸς τὸν Δία ἐστίν ΓΔ, τῷ 

Διὶ ἀνάχειται cett. — ὅ διαμέσου T. — 6 ϑείς ΓΛ « ι΄" u', τιϑείς cett. 

--- ἐπ ἀναλ. φ΄. — αὐτοῦ ΓΔ Vrat. u' &' φ' et edd. ante Beckium, αὐτὸν 

5 ι". — 6. ἀλλὰ xg. n. 4, ἀλλ d Κρ. m. cett. e Triclinii senten- 

tis. — 8 αὐτὸν] αὐτῶν I) om. ξ΄. — πάντων τῶν oig. I. — 9 ov»- 

ταξις margo μ΄. — Ἄλλως pro lemmate edd. — βροντᾶν ξ΄. — 10 

ἴσος ξ΄. — οὐχ’ ἅρματα s. — βούλεται τοῦ διός « φ΄. — 11 ὃ om. ξ΄. 

— 12 τῆς Bo. ἐλ. ("΄. — 18 ἐπὶ πλεῖστον Vrat. ξ' €, ἐπὶ τὸ πλεῖστον 

q, ἐπιπλεῖστον cett. — διοικν. ξ΄. — 177 τεαΐ] περὶ s. — 17. 18 χα- 

τασχευαστιχόν Vrat. gu ξ' φ'. — 18. 19 éd πολὺ Vrat. μ’ ξ' φ', 

ἐπιπολύ cett. — 19 παρατιϑέντα q. — τὸν πρ. τὸν διάλογον q. 



174 SCHOLIA AD OL. IV. 

εἶτα ἀποδίδωσε ἐὴν ἀξίωσιν. αἱ σαὶ yàp pat, ἤγουν ai περίο- 
0ot τῶν ᾿θλυμπιάδων ai σοὶ ἀνατεϑει"έναι, ἑλισσόμεναι, ἤγουν 

ἐπαναχυχλούμεναι, ἔπεμιφάν με μετ᾽ ῳδῆς ποιχίλων μελῶν φόρ- 

μιγγος, μάρτυρα, ἤγουν ἀγγελέα, ὑμνητὴν ὑφηλοτάτων ἀγώνων. 

ὅ φίλων ràp εὖ πρασσόντων, ἀντὶ τοῦ εὐτυγησάντων, νιχησάντων, 

ἔσαναν, ᾿ἀντὲ τοῦ ἐτέρφϑησαν, πρὸς τὴν ἀγγελίαν τὴν γλυχεῖαν 

oi ἀγαϑοί. - 

. gl. 3. * * ὦ. — ὁ τῶν σῶν ᾿θλυμπίων καιρός. 
&, Th. n τὸ ὑπὸ ποιχιλοφόρμιγγος ἀντὶ τοῦ μετὰ 

10 ποιχειλοφόρμιγγος λέγοντες xai τὴν ὑπό ἀντὶ τῇς μετά λαμ- 

" Bávovrec xai πρὸς τὸ ἔπεμφαν συνάπτοντες, οὔ poc δοχοῦσι 

χαλῶς λέγειν. πρὸς γὰρ τὸ μάρτυρα ἔστιν ἡ συνάφεια οὕτω" 

μάρτυρα ἀέϑλων ὑπὸ ποιχιλοφόρμεγγος ἀοιδῆς, ἤγουν ὑπὸ τῆς 

ἐμῆς ποιήσεως δήλους τοὺς ἄϑλους τοῖς ἑξῆς χαταστήσοντα. 
15 gl. 4. τῆς ποιχιλλομένης ὑπὸ χιϑάρας. — εὐφημίας. — 

5. ἐπανιοῦσαι ἐχ περιόδου. — αὗται γὰρ αἴτιαι τοῦ ἐμοῦ ὕμνου. 

— 6. χρείττων γὰρ ὁ θλυμπιαχὸς τῶν ἄλλων ἀγώνων. ---- * μαρ- 

τυροῦσι γὰρ οἱ ὅμνοι τοῖς ἑξῆς ἀνδοώποις τὰ πάλαι: γινόμενα. 

ἀρὸς οὖν τοῦτο xal τὸ ὑπὸ ποιχελοφόρμιγγζος σύναπτε. 

22. 1—6. Germ. “Η σύνταξις αὕτῃ" ὦ Ζεῦ ὑπέρτατε ἐλατὴρ 

τῆς βροντῆς τῆς ἀχαμαντόποδος, αἱ cea? yàp aat ἑλισσόμεναε 

— 

2 ἑλισσόμενα ξ΄. — ἤγουν] καὶ s (post corr. ὃ). — 8 éravaxvxàov- 

μενα ξ΄., — 8. 4 φόρμιγγες a. — 6 ἐσαν α φ΄. — ἐτρέφϑησαν q. — no. 

t. &yy. t. yÀvx. om. 4". — 9 Scholium ad v. 4 omm. 2 ξ΄. — 11 xai 

πρὸ H. — ἔπεμψα DA Vrat. — 11. 19 δοκεῖ νοῦν ἔχειν Δ. — 129 τὸ 

— συνάφεια om. μ΄. — ἐστὴν “ι΄, ἔστιν cett, (num  omnes?). — 

σάφεια Δ. — 18 ἀοιδῆς DA Vrat, ἀοιδᾶς ceti, — ἀπὸ ξ΄. — 14 
καταστήσαντα v', καταστήσονται Vrat. Post χαταστ. in. [I'] et cett. 

sequitur gloss& ad v. 6 μαρτυροῦσι — σύναπτε, que tantum in ΓΔ 

inter glossas legitur. — 18 γενόμενα 44". — 20 Post ἡ delevi δὲ 

voculam. — 21 αἷτε yàg ὧραι ἕλλισσ. U, tacite corr. Mommsen. 
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ἔπεμῴαν ἐμὲ μάρτυρα τῶν ὑφηλοτάτων ἀέϑλων μετὰ τῆς ἀοιδῆς 

τῆς ποιχιλοφόρμιγγος.᾿ ΝΞ 

7. Germ. Ξεένων δ᾽ εὖ πρασσόντων͵ χαλῶς εἶπεν εὖ 

πρασσόντων, ὅτε τὸ πράσσω λαμβάνεται χαὶ ἐπὶ χαλῷ χαὶ 
χαχῷ, ἤγουν πράσσω τὸ eistuyd, xa? πράσσω τὸ δυστυγῶ. διὸ ὅ 
χαὶ εἶπεν εὖ πρασσόντων ἔσαναν, ἀντὶ τοῦ ἐχάρησαν ' ἀντὶ τοῦ 
αἰτίου τὸ αἰτιατόν" ἀπὸ τῶν σαινόντων « ζώων. αἴτιον γὰρ 7 γαρὰ 

τοῦ σαίνειν cà (c.a τὰς οὐράς. 

Bl. 7. τῶν φίλων. --- εὐτυχούντων. --- ἐχάρησαν. — 8. 

* * εὐϑύς. --- τῆς εὐτυχίας. -- 9. πρός. ---- φίλοι. — 10, * ἤγουν 10 

** otxetc. — Ζεῦ. — τὸ ὄρος τῆς Xtxelíag. — χατοιχεῖς" — 

11. βλάβην, χόλασιν. ---- ὑψηλήν. — * t ἑκατὸν χεφαλὰς ἔγονξος. 
" 2 . , 4 m 12. Th. (Ὁ Τυφὼς ἐν Σιχελίᾳ ἐχεραυνωϑῃ ὑπὸ τοῦ Διὸς 

ὑποχεέμενος τῷ ὄρει τῇ Attvy, ἔνϑεν πῦρ ἔξω ῥεῖ. φασὶ δὲ (ὡς 
4 - , o Le - ^ v -- ἐχεῖ χαϑήμενος ᾿ἤφαιστος μυδροχτυπεῖ. λέγει οὖν τὴν Attyyv 15 

rob Τυφῶνος ἷπον, τουτέστι τιμωρίαν xal χόλασιν" ἔπω γὰρ xai 
j , ^ 5 ’ * 

ἔπτω τὸ βλάπτω, ἐξ οὗ xoi ἐῴ, εἶδος axo xoc. 

gl. 12. * ἰσχύροτάτου᾽ --- * * iayupob. — 18. τὸν ἐμὸν 
. Ὁ P ὦ “ ὕμνον, ὃν ἐν ᾿θλυμπίᾳ νειχήσαντι Ψαύμιϊ ποιῶ. 

14. Th. Tot Χαρέτων δ' ἔχατε τὸ τὲ πρὸς τὸ χῶμον συν- 30 
/ Qo X UNO , 1 - 3 [κέ . 

αἀπτέον, ἵν ἡ có ÜÀupztovixay xat có χῶμον ταὐτόν, οὕτω 

δέξαι εὐμενῶς τὸν ᾿θλυμπιονέχαν xal τὸν χῶμαν, γρονιώτατον 

18 ἱστορία περὶ τοῦ τυφῶνος Vrat. /" μ' in marg., φ' et Bockh in 

iextu, περὶ τοῦ τυφῶνος in textu, ἱστορία in marg. e, nullum est 

lemma in cett. codd. et edd. — 14 ὑποχειμένου Vrat. zu φ' et edd. 

ante Beckium, qui Oxonienses secutus correxit, ὑπὸ χειμένου ξ΄. — 

ἔνϑεν om. ξ΄, — 15 Ἥφαιστος om. I. — 16. 16 λ. τ. αἵἴτνην οὖν 

τὴν τοῦ τυφ. 5, — 16 ἵππον ι΄. — τουτέστι om. Γ΄. — xai post vu. 

om. Δ. — 17 ἵππτω 9. — τὸ βλάπτω om. &'. — σχόλικος Δ, σχό- 

Àgxog ξ΄. — 20—292 Τοῦ — κῶμον] Τὸ χῶμον πρὸς τὸ Ὀλυμπιονίχαν 
Ἰς 

συναπτέον οὕτω" δέχου εἰμενῶς τὸν Ὀλυμπιονέχαν ({-ονίχης ξ' φ', νίκην 
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xai δειγνεχὲς φάος xal ἀπόδειξιν τῶν εὐρυσϑενέων xat &x ueyá- 

λης ἰσχύος γινομένων ἀρετῶν τοῦ νιχητοῦ, Éxart. xat yápw τῶν 

χαρίτων τῶν £x ποιητιχῇς, τουτέστι τὴν εὐφημέαν τοῦ .“Ψαύμιος, 

τις Ex τοὺ ποιητεχῶς λέγεσϑαε xat. συντίέϑεσϑθϑαι ἀπόδειξις εἰς 
5 τὸν λοιπὸν γρόνον ἔσται τῆς τῶν πεποιηχότων ἀρετῆς. 

* ca Ex ποιητιχῆς. — γάριν. — gl.14. * εὐμενῶς. — 

15. ὕμνον. | | | c 

10—15. Germ. ᾿Αλλὰ Κρόνου zat] αλλ ὦ Ζεῦ, ὅστις, 

τὴν Αἴτην χατέχεις, τὴν ἀνεμόεσσαν, τὴν οὖσαν ἴπον xai πίεσμα 

10 χαὲ βάρος τοῦ ἑχατονταχεφάλου Τυφῶνος τοῦ ὀυβρίμου, δέξαι 

τόνδε τὸν χῶμον τὸν ᾿θΘλυμπιονίχην, Éxatt τῶν Χαρίτων τοῦ 

Τυφῶνος. 

gl. 16. δεηνεχές. — Óeizt xai φανέρωσιν' ---- τ φῶς ὄντα, 

ἤγουν ἐξαγγελέα, μηνυτὴν xai γνωριμοποιόν. --- 17. τῶν ἐχ 

15 μεγάλης ἰσχύος γινομένων. — 18. τοῦ. --- ὁ χῶμος. — * * ἔρ- 

χεται. 

19. Th. Μὴ λάβῃς εἰς τὸ ὀχέων ἔξωϑεν τὸ ὁπό, ἀλλ 

ἔστιν ἡ τοιαύτη γενιχὴ πρὸς τὸ ἵἴχει, οὕτως" ὁ χῶμος ἔχει xat 

ηλϑὲ τῶν ὀχέων τοῦ Ψαύμιος. ἐπειδὴ γὰρ ταῦτά ἐστι τοῦ ὕμνου 

20 αἴτια, χαλῶς ἂν &yot λέγειν, ὅτε τῶν ὀγέων ἦλϑε. 

gl. 19. * ἁρμάτων" τούτοις γὰρ ἐνίχησε. — 350. τῇ ἐν 

μ΄} κῶμον codd. et edd. /1s0lo excepto, e Trielinii sententia, qui Mo- 

sehopulum secutus in textu δέχευ pro δέξαι scripsit et 9" post Χαρίτων 

delevit. In 2 totum scholium deest. — 21 tevtóv 44. — 29929 δόξαι Δ. 

2 vo) νικητοῦ om. ΔΛ. — τῶν om. 4. — 8. ψαύμιος ΓΔ, ψαύ- 

μιδος cett. — 4 ποιητιχοῦ I. — ὃ xoóvov; I. — 9 Αἴτναν Mommsen 

edidit. .— 11 χῶμον scripsi pro χόμπον. — 12 Post Τυφῶνος delevi 

verba ἢ οὕτως. ὅστις τὴν Αἴτην κατέχεις, quse cum initio scholii ve- 

teris ad v. 11 coniungenda esse videntur. — 17 Hoc scholium ex 

DA edidi. — εἰς om. 4. — 18 οὕτω ΔΛ. — 19 ταῦτα ἐστὶ ΓΔ. — 

tuvov A, ψαύμιος I. — 30 ἔχη ΓΟ 
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"ÜÀuuzía διδομένῃ τοῖς νεχηταῖς. --- δόξαν. — ἐμβαλεῖν. --- 21. 
τῇ αὐτοῦ ἐν Σιχελίᾳ πόλει. 

10—21. M. '4ÀX ὦ Ζεῦ, mat τοὺ Κρόνου, ὃς οἰχεῖς τὴν 

Αἴτνην, τὸν πεεσμὸν τὸν ἐπὶ πολὺ cot ἀέρος ἐπηρμένον xal ὑπὸ 

τῶν ἀνέμων χαταπνεόμενον τοῦ Τυφῶνος, τοῦ ἰσχυροῦ, τοῦ éxa- 5 

τὸν χεφαλὰς ἔχοντος, δέχου (14) τοῦτον τὸν μετὰ γορξείας ἔπαι- 

voy τὸν ἐπὶ τῴ Θλυμπιονέχῃ τελούμενον, ἕνεχα τῶν χαρίτων, 

τοῦ νενιχηχότος δηλονότι, φώς ὄντα γρονιάτατον, τουτέστιν ἐπὶ 

πλεῖστον χρόνον διαμένον, ἀρετῶν μεγάλων τὴν δύναμιν. ἕνεχα 

(18) γὰρ τῶν ἁρμάτων τοῦ Ψαύμιδος ἤχει, ἐφ᾽ ὧν δηλονότι 10 

πολλὴ ἐδείγϑη ἰσχύς. ὅστις, ἤγουν ὁ Ψαῦμεις, στεφάνῳ ἀπὸ 

ἐλαίας Πισάτιδος, ἤγουν ᾿ΟΘλυμπιαχῆς, στεφανωϑείς, τουτέστι 

νέχησας τὸν ἀγῶνα τῶν ᾿θλυμπίων, δόξαν σπεύδει ὄρσαε, ἀντὶ 
τοὺ ἐπιϑεῖναι, τῇ Καμαρένᾳ τῇ ἑαυτοῦ πατρίδι. 

gl. 21. εὐμενὴς xai ἐπηχοος. — 22. * ταῖς εἰς τὸ ἑξῆς" — 15 

t ἤγουν εἰς τὸ ἑξῆς. — * t αὐτοῦ. — αὐτὸν τὸν Ψαῦμιν. — 
23. ἐπαινώ" ---- ** ἐπεὶ ἐπαινὼ αὐτὸν ὡς μάλα μέν, xal τὰ ἑξῆς" 

οὐδὲ γὰρ χαλὸν λέγειν τὸ αἰνῶ ἀντὲ τοῦ οἶδα᾿ — 1t ἀντὲ τοῦ 

οἶδα. — λίαν. — 34, πρόχειρον. — 25. ξένων πάντων ὑπο- 

δοχαῖς. 90 

26. Germ. 'H σύνταξις αὕτη" xai φιλόπολιν τετραμμένον 

xal βλέποντα πρὸς ἡσυχέαν xat εἰρήνην ἐν χαϑαρᾷ γνώ poe ?gauy pv? pq γνωμῇ. 

8 σύνταξις q' in marg., zu' Bockh in textu. — Lemma ἀλλ ὦ 

χρόνου (χρόνιε [s] edd.) παῖ est in codd. mixtis et edd: — 4 ἔτνην 

a, αἴτναν s. — ἐπὶ πολὺ Vrat. u'& φ', ἐπιπολὺ cett. — DB χαταπνεο- 

μένου q. — τυφῶντος &'. — 6 τοῦτο τὸν ("΄. — "7 τοὺς ἐπὶ q. — τῇ 

ξ΄. — ὀλυμπιονίκει q. — 8. 9 ἐπιπλ. Vrat. — 9 διάμενον] δυνάμενον ξ΄. 

— 10 ἐφ ὧν δηλ. bis est in z. — 11 ψαύμις a. — 19 ὀλυμπικῆς 

ὦ, ὀλυμπιονίχης £z μ' ξ', ὀλυμπιονικῆς Vrat. y. — 18 ὦρσαι s. — 

14 ἐπιϑῆναι 2 ξ΄. — 292 πρὸ U. 

Scholia Pindar. ed. Abel. 12 
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Th. Τὸ ἡσυχέαν xai τὸ φιλόπολιν λέγει avc τοῦ φι- 

λοῦντα τὴν ἑαυτοῦ πόλιν xai οὐ στάσεσι γαέροντα. τινὲς γὰρ ἐν 

τῷ. δοχεῖν φιλοπόλιδες εἶναε τοὺς συμπολιτευομένους αὐτοῖς ἐξε- 

λαύνουσιν, ἵνα μόνοι τὴν πόλιν οἰχοῖεν " οὗτος δὲ πρὸς τὸ φιλό- 

ὅ πολις εἶναι xa) ἡσυχίᾳ σύνεστι. μὴ λάβῃς δὲ πρὸς τὸ φελόπο- 

Àty ἔξωϑεν τὸ ὄντα, ὥς. τινές φασιν, ἀλλ᾽ οὕτω λέγε" xai 

τετραμμένον ἐν χαϑαρᾷ xal ἀνυποχρίτῳ γνώμῃ πρὸς ἡσυχίαν 

φιλόπολιν. τὸ δὲ χαϑαρᾷ εἶπεν, ἐπειδή τινες ἐν ὑποχρίσεε xal 

οὐχ ἐν ἀληϑείᾳ ἡσυχάζουσιν. 

40 gl. 27. ἀνυποχρίτῳ. — ὡρμημένον. — 98. μαλάξω. — 
29. ὃν περὲ αὐτοῦ εἴπω. — δοχιμη. 

28—29. Germ. Οὐχὶ τέγξω xai βρέξω τὸν λόγον μου ἐν 

ψεύδει. ἢ οὐχὶ τέγξω xal ἀσϑενοποιήσω τὸν λόγον pou ἐν 

φεύδει, ἀπὸ μεταφορᾶς τῶν Gpriyeyy v. ἐχεῖνα γὰρ διὰ τὸ 

15 ὑπερβάλλον τῆς ὑγρότητος ἀσϑενῇ εἰσιν. 

Th. Εἰχότως εἶπε τὸ τέγξω, ἤγουν οὐ φαύλων ὄντων τῶν 

περὶ αὐτοῦ. πραγμάτων εἶτ᾽ αὐτὸς λέγειν ἐπιχειρήσας περὲ 
αὐτῶν οὔτ᾽ ἀληϑῇ εἴπω ἀλλὰ φεύδει γρήσομαε xai διὰ τοῦτο τὸ 

σχληρὸν τῆς φαυλότητος μαλϑάξω xal μετενέγχω πρὸς τοὺ- 

90 ναντίον. 
* Ἔ gl. 30. ὑπάρχει. --- σάφὴς ἀπόδεεξις. 

1 Hoc scholium, quod deest in Vrat, Bockh primus edidit e 

eod. Mose. B. — Φιλόπολιν est lemma in ed. — 92 στάσει ed. — 

8. 4 ἐλελαύνουσιν T', ἐλαύνωσιν z. — 4 πρὸς τῷ φ. IV'. — 5. 6 φι- 

λόπολις I. — 6 τὸ ἔξ. τὸ ξ΄. — 6. 7 xal τὸ τετρ. &'. — 7 ἐν om. [g/] 

ed. — γνώμα u' φ' ed. — 8 χαϑαρὰν ξ΄. — 129 Delevi lemma 7 οὕτως." 

— 14 ἀρτιγενῶν Mommsen edidit, fort. recte. — 16 Hoo scholium, 

quod deest in Vrat, Boeckh primus edidit e cod. Mosc. B. — τῶν 

om. ed. — 17 αὐτῶν ξ΄. — 18 dA? ἀψευδία s. — τούτου Δ. — τὸ 

om. ξ΄. — 18. 19. v. τῶν σχληρῶν Γ. — 19. 20 τὸ ἐναντίον z. 



SCHOLIA 'AD OL. IV. 179 

91. T'h. Κλυμένου παῖς ' Eprivos εἷς ἣν τῶν ' Aprovauráv. 

ὅτε οὖν εἰς Κόλγους διὰ τὸ χρυσόμαλλον δέρας ἡ ̓Αργὰ ἐπέ- 

πλεεν, ἐξῆλϑεν ἐν παρόδῳ οὗτος ὁ Epytyoc μετὰ τῶν ἄλλων 

᾿Αργοναυτῶν ἐν τῇ Δήμνῳ. “Υψιπυλείας δὲ τῆς ϑυγατρὸς 

Θόαντος βασιλέως Λημνίων ἐπιτάφιον ἀγῶνα τοῦ πατρὸς προ-᾿ 

ϑείσης Θόαντος ' ἔργῖνος οὖν, νέος μὲν ὧν τῇ ἡλιχίᾳ, προπόλεος 

δέ, παρῆλϑεν ἀγωνισόμενος xal ἐγελᾶτο ὑπὸ cav Λημνιάδων 

γυναιχῶν διὰ τὰς πολιάς. χάλλιστα οὖν τὸν ἀγῶνα διονεγχὼν 

xal τοὺς συνάϑλους νιχήσας Bopeáóae Ζῆϑον χαὶ Kálaiw εἰς 
ὑπερβολὴν ἐδαυμάσδη. 

gl. 31. » πεῖρα. — τὸν ᾿ ἔργῖνον. -- 32. τῶν ἐν τῇ P 

— 33. ἣν αὐτὸν ἠτίμαζον ὡς γηραιὸν xai παρ᾽ ὥραν εἰς robe 

ἄϑλους ὀλϑόντα. — 84. ἔπλοις" ἔνοπλος γὰρ ἔϑεεν. 

95. M. ᾿Υφιπύόλεια ἡ ̓ Υῳιπύλῃ, ὡς Πηνελόπεια παρ᾽ 

'Ourpq ἡ Πηνελόπη. 

gl. 35. * * εἶπεν. --- τῇ ϑυγατρὲ Θόαντος. — 86. εἰς. — 

ἐλϑὼν πρὸς αὐτὸν. — 87. τοιοῦτος. — ποδῶν ὠχύτητι. 

38. M. Χεῖρες δὲ xal ἦτορ laov] τὸ τοιοῦτο xai παρὰ 

1 Lemma ἱστορία περὶ τοῦ Κλυμένου ι" μ' in marg. s" et 

Boeckh, qui primus hoc scholium e cod. Μοβο. B et Ciz. edidit, in 

textu. Deest hoc scholium in Vrat. — Ὁ KA A('. ---- ᾿Ἐργῖνος om. ξ΄. — 

2 χόλχιν s. — χρυσόμαλον DAszu qq. — ἀργᾶ μ΄. — 2. 8 ἔπλεεν 

D, ἐπέπλεεν A, ἐπέπλει cett. — ὅ βασιλέως supra lineam est in /", 

qui om. “ημνέων. — δ. 6 προύϑηχκε I'A, προϑήση ξ΄. — 6 Punctum 

post Θόαντος est in ΓΖ, ex quibus οὖν asddidi. — μὲν νέος ὧν ε΄. — 

μὲν] τὲ Γ. — 7 ἀγωνισάμενος sz. — xoi ἐγελᾶτο om. I. — λιμνέ- 

ov ξ΄. — 8 χάλιστα μ' ξ΄, χαλῶς ed. — γοῦν I, δὲ i". — 

μετενεγχῶν ξ΄. — 9 ζῆνον su ξ΄. — 14 Scholia Moschopulea 

&d v. 35 et 38, quse desunt in Vrat, in codd. post paraphrasin 

versuum 21—42 leguntur. —  zepsAomía ξ'. — 18 ἦτορ ξ΄. — 

ἴσον qa μ΄. 

12* 

10 

15 
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τοῖς χοινοῖς δύναται elvat ἐν γρήσει" οἷον, σὺ xal ὁ πατὴρ ὁ σὸς 

ὅμοιος. ἔχει δὲ ὁμοίως τῷ" Δαμοίτας xai δΔάφνις ὁ βουχόλος 

(Theocr. VI, 1), πλὴν ὅτε ἐχεῖ μὲν τὸ βουχόλος ἀπὸ χοινοῦ 

λεγόμενον ἀρχοῦν ἦν ἐντελῇ ποιῆσαι τὸν λόγον, ἐνταῦϑα δὲ 
5 λέγεται μὲν ἀναγχαέως τὸ ἔσον ἀπὸ χοινοῦ χατὰ ἀναλογίαν τοῦ 

προῤῥηθέντος, μένει δὲ ἔτε ἀτελὴς ὁ λόγος. τὸ γὰρ ἔσον ἀεὶ 

πρὸς ἕτερον λεγόμενον ἀπαιτεῖ τὴν ἑαυτοῦ σγέσιν χαὶ ἐλλιπώς 

ἔχει ἕως ἂν ἢ μόνον" ἀποδεδομένης δὲ αὐτῆς ἐντελὴς ὁ λόγος 

γίνεται ἔγων οὕτως" αἱ γεῖρες δὲ ἔσαε τῇ προϑυμέᾳ χαὶ ἡ προ- 

10 ϑυμία ἔσῃ ταῖς χερσίν. ἐξ ἀνάγχης γὰρ ἡ ἰσότης ἑχατέρων περὲ 

15 

éxárepa αὐτὰ ταῦτα γωρεῖ μὴ χειμένου ἑτέρου, ἐφ᾽ ὃ av αὐτῆς 

ἡ ἀπόδοσις γένοιτο. 

6]. 38. ψυχή. --- ἤγουν xal προϑυμίᾳ xai ἰσχόϊ ὅμοιός 

εἶμι. — A. λευχαὶ τρίχες. — AM. συνεχῶς xa) πολλάχις xat 

οὐχ ἅπαξ. --- ἐχτὸς τοῦ. — 42. ἁρμόδιον. 
21—42. M.'0 ϑεὸς εἴϑε εὐμενὴς εἴη ταῖς εὐχαῖς αὐτοῖ 

ταῖς ἐπὶ τοῖς ἔμπροσϑεν. ἐπεὲ ἐπαινὼ αὐτόν, ἀντὶ rot οἶδα, 

1.2 xai ὃ σὸς πατὴρ ὅμ. [4] edd. — 2 τῷ] τὸ &' et edd. ante Beckium. 

— δαμήτας edd. ante Beckium. — δάφνης q2 ξ΄, — βωχόλος Bockh 

ex Ciz, idem habent codd. mixti. — 8 πλὴν om. ξ΄, in quo ὅτε 

ἐχεῖ μὲν τὸ βωχόλος & miniatore in marg. addita sunt. — τὸ βωχό- 

Aoc 5. μ' ξ' q'. — ὅ ἶσον qe μ΄. — κατ᾽ ἀναλ. at". — 6 προσρηϑέντος 

codd. — σον 4 4 οὐ u' ante corr. --- ἀεί (", àv a. — 7 πρὸς τὸ ἕξτ. 
ξ΄, πρ. ἑχάτερον a. — ἐλιπῶς E, ἐλλειπῶς edd. — 8 ἕως ἂν] ἐὰν 

£u ξ΄. — 9 γράφεται edd. --- οὗτος ξ΄. — ἴσαι ᾳ μ΄. — 9. 10 xai 

7? προϑυμία omm. [g?] edd. — 10 jeg edd. inde ἃ Beckio. — 

ἐξαν. aq & et edd. ante Beckium. — 10. 11 περὶ ἑχάτερα om. a. — 

11 ἑταίρου q. — 129 ἀπόδωσις ξ΄. ---- 16 σύνταξις u' φ' in marg., s Boeckh 

in textu. — Lemma ϑεὸς εὔφρων εἴη omisi cum a q; in εἰ" scholium 

Sic incipit: ϑεὸς εὔφρων ἤγουν εὐμενὴς εἴη ταῖς οἷο. — εἴϑε om. &'. — 

17 ἐπὶ τὸ ἔμπρ. ι΄. — αὐτὴν a. 
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μάλα μὲν ἕτοιμον (24), τουτέστε πρόϑυμον πρὸς τρυφὰς ἕππων, 

χαίέροντά τε, ἤγουν προσχείμενον ξενοδοχίαις πανδόχοεις, ἤγουν 
πάντας ἱὑποδεγομέναις, οὐδένα ἀποστρεφομέναις, xal πρὸς 

ἡσυχίαν προφιλῇ τῶν πόλεων (26) ἀποβλέποντα σὺν ἀδόλῳ 

γνωμῃ. οὐ διὰ φεύδους μολυνῶ τὸν λόγον, τουτέστιν οὐχ 

ἀποχρύφομαι τὴν ἀλήϑειαν. ἡ πεῖρά ἐστιν ἡ φανεροῦσα τοὺς 
ἀνϑράπους, ὑφ᾽ ἧς xai οὗτος δηλονότι δειχϑήσεται, ἥτις (21) 

ἔλυσεν ἐχ τοῦ γέλωτος τῶν γυναιχῶν τῶν ἐν τῇ Δύήμνῳ τὸν 
παῖδα τοῦ Κλυμένου τὸν Εργῖνον. ἐν ὅπλοις γὰρ χγαλχοῖς, 

ἤγουν σιδηροῖς, νιχῶν δρόμον εἶπε τῇ ̓ Υφεπόλῃ ἐπὶ τὸν στέφα- 
νον ἐρχόμενος" οὗτος (37) &y« *, ἐχεῖνος δηλονότι, ὃν ἀπηξιοῦτε. 

αἱ χεῖρες δὲ xai τὸ ἥτορ, ἀντὶ τοῦ αἱ πράξεις xal ἡ προϑυμία, 

ἐν ἔσῃ ἀχμῇ xarà ταχυτῆτα᾽ φύονται δὲ xal ἐν ἀνδράσι νέοις 

λευχαὶ τρέχες ϑαμά (M), ἀντὲ τοῦ πολλάχις, χαὶ ἔξω τοῦ χρό- 

vou τῆς ἡλεχίας τοῦ πρέποντος ταῖς πολιαῖς δηλονότι. 

1 ἕτοιμον] πρόϑυμον Vrat. κα εἰ μ' ξ' φ'. — mg. τὰς to. ἐἱ ξ'. — 

τῶν ἵππων ξ΄. — 8 οὐδὲ ἀπὸ στρεφ. 4. — 4 ἀδήλω q. — ὅ διὰ ψεύ- 

δος a. — ἢ ὅστις ξ΄. --- 8 ἕλχυσεν u'. — τῇ λίμνῃ ξ΄. — 9 χλυμίου 

s. — 11 ἀνερχόμενος a. — Reliqua inde ab εἶπε τῷ om. Vrat. — 

ἀποξιοῦτε a. — 12 Ante αἱ lemma χεῖρες δὲ xol ἦτορ ἴσον add. et 
edd, — roo ξ΄, ἧττον s. — ἴσον ante ἀντὶ τοῦ add. g μ' E' φ'. — 

18 ἀχμῇ (ἀκμὴ &) καὶ ταχυτῆτι zi! E φ΄. — xol ἐνδράσι q. — 14 

ϑαμαὶ φ'. 

15 



Ἐπίνικοι ᾿Ολυμπιονίκαις. 

᾿αόμιδι Καμαριναίῳ ἀπήνῃ. ᾿Ωιδὴ ε΄. 

[Δημητρίου Τριχλενίου ] 

περὶ τῶν χώλων τῶν στροφῶν χαὶ ἀντιστροφῶν τοῦ 

δ & εἴδους. ἔστι δὲ τὸ dopa στροφῶν γ΄. 

Τὸ ε΄ εἶδος οὐχ ἐπῳδιχὸν εἶναί φασιν, ἀλλ᾿ ἁπλαῖ περίοδοι 7 

ἑαυταῖς συμφωνοῦσαι, xa) εϑ΄ χώλων ἑχάστην περίοδον λέγου- 

σιν. οὐχ ἔστι δὲ τοιοῦτον, ἀλλ᾽ ἐπῳδιχόν ἐστι xai τοῦτο, ὡς τῷ 

σοφωτάτῳ Μοσχοπούλῳ ἐπενούϑη, τὸ ἄσμα, xai γ΄ στροφῶν, 

10 ὡς ὁρᾷς. εἰσὲ γοῦν αἱ στροφαὶ χαὶ ἀντιστροφαὶ ἑχάστη χώλων 

ζ΄. 7ὸ α΄ δαχτυλιχὸν τρίμετρον χαταληχτιχὸν εἰς δισυλλα- 

βέαν. Τὸ β΄ ̓ Ιωνιχὸν ἀπ᾿ ἐλάσσονος, τῆς α΄ συζυγίας παέωνα 7 

ἐπιδεξαμένης, ὅπερ γίνεται ἐπὶ τοῦ ᾿[ωνιχοῦ" τῆς δὲ θ΄ ̓ Ιωνιχὸν 

ἀπὸ μείξονος. Τὸ γ΄ ἰϑυφαλλιχὸν παρὰ μέαν συλλαβὴν" ἐμοὲ δὲ 

l5 δοχεῖ ἀντισπαστιχὸν elvat. πενϑημιμερὲς ἐξ ἐπιτρίτου δ΄ xal 

συλλαβῆς. Τὸ δ΄ δαχτυλιχὸν πενϑημιμερές. Τὸ ε΄ ἰϑυφαλλιχόν. 
y γάρ εἰσι cpojaiot, xai ἔστε δίμετρον βραχυχατάλῃηχτον, ὃ 

xai ἡμιόλιον λέγεται. Τὸ ς ἀναπαιστιχὸν λογαοιδιχὸν χαλούμενον 

xai ' ApyelloUÀetov. σύγχειται δὲ ἐχ β΄ ἀναπαίστων χαὶ B βαχ- 

Scholium metricum  Triclinianum, quod ex meis codicibus 

᾿ς ἐ᾿ μ' & habent, Bockh primus edidit e cod. Mosc. B. — 4 στροφῶ 

xal ἀντιστροφῶ 6. — ὅ ἔστι --- τριῶν omm. κ“ £'. — τὸ ἄσμα om. /". — 

6 ἁπλαὶ ξ', ἁπλῶς s. — 9 ἐπενθήϑηϑε". — 10 ἐχάστη om. /'". — 11 

δισύλλαβον ed., δυσιλλα... u', δυσιλλαβίαν s, 8v φ δισυλλαβίαν ι"΄. — 12 

π. τρίτα ι΄. — 18 ἐπιδεξάμενος u. — 14 i9vpaluxóv hic et infra codd. 

-— 15. 16 ἐπ. τετάρτης (om. xal) συλλαβῆς ι". — 19 c. δὲ xoi £x ξ΄. 
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χείων, τοῦ Ü. χαταληχτιχοῦ" πάσχει δὲ τοῦτο τὰ τοιαῦτα ἀναπαι- 
le. δ 2. Ἂν , - | - 

στιχά" πλὴν οὐ χαλῶς &yet χεΐίμενον τὸν βαχγεῖον. τὸν τελευταῖον 
- S ec / 

γὰρ πόδα τοῦ χώλου χρὴ βαχγεῖον, ὡς φασιν, εἶναι. Τὸ ζ΄ ἰϑυ- 

φαλλιχόν᾽ γ΄ γάρ εἶσι τρογαῖοι. εἰ δέ που χαὶ σπονδεῖος ἐν τῷ 
DE σ , » ; Ὁ I 4 9 - » 
τέλει εὑρηται, οὐχ ἔξω λόγου. O τε γὰρ ποὺς οἰχεῖος τῷ μέτρῳ, 

νι νι δ " » / * Q7 - , xai την; τελευταίαν φασὶν ἀδιάφορον εἶναι τῶν χωλων. ἑξῆς ἐφ 

ἑχάστῃ στροφῇ xai ἀντιστροφῇ παράγραφος. 

Περὶ τῶν χώλων- τῶν ἐπῳδῶν. 

Ai ἐπωδοὲ χώλων. ε΄. Τὸ α΄ δίμοερον ἔπους, ἤτοι δαχτυλι- 
, , J , ! 2.5 ^ ^ ρ ' ΄ χὸν 'τετράμετρον ἀχατάλῃηχτον. ὃ γάρ εἰσε δάχτυλοι" τὰ ὃ 

δὲ δῆλον ἐς τῶν c δίμοιρον. Τὸ β΄ ἐϑυφαλλεχόν, ἤτοι γ΄ τρο- 
- ' , - ἢ , 

χαῖοι. TÓ Υ ὅμοιον τῷ α΄, ἤτοι δέμοιρον ἔπους. Τὸ δ΄ ;optaufltxóv, 

ὡς ἐμοὲ δοχεῖ, τρίμετρον βραχυχατάληχτον, οὐχ ἐγχωμειολογιχόν, 

ὥς φασιν".οὐ γάρ ἐστι διπενϑημιμερές" ἐλλιπὲς γάρ ἐστε μεᾷ 

συλλαβῇ τὸ ἰαμβιχόν. ἐπεὶ δὲ πολλὰ τῶν τοιούτων ἐλλιπῦ εὑρί- 

σχεται πρὸς τοὺς παρὰ τοῦ τεχνιχοῦ παραδεδομένους χανόνας, 
. hd 4 L4 

ἔστω xal τοῦτο ἐγχωμειολογιχόν. Τὸ ε΄ ἰϑυφαλλεχόν, y δηλονότι 

τροχαῖοι. ἐπὲ τῷ τέλει τὰ συνηϑη σημεῖα. 

““ὠ ^^ , 

Th. Γέπραπται ὁ ἐπινίχεος τῷ αὐτῷ ΦΨαύμει vexgaavet 
35 7 7 * . . ς 

χέλητι, ἀπηνῃ, τετρωρῳ τὴν πβ΄ ᾿Ολυμπιάδα. ἐπεὶ δὲ οὗτος ὁ 30 

2 βραχείων “΄,) — 2. 8 πλὴν — εἶναι om. zs. --- S τὸ Baxy. ("*. 

— εἶναι, ὥς φασιν (᾿. — "7 στροφὴ x. ἀντιστροφὴ μ΄, στροφῶν x. 

ἀντιστροφῶν ι" ξ΄. — 9 αἱ ἐπωδοὶ i', ἑχάστη ἐπῳδὸς cett. — ἤγουν (". 

— 11 ἤγουν /', om. ξ΄. — 11. 12 τρεῖς δηλονότι τροχ. ξ΄. — 15 ἤγουν 

£^. — 12. 18 χορ. — oix om. ξ΄. --- 14 πενθϑημιμερὲς ἐ" ξ΄. — 18 ἐπὶ 

— σημεῖα ex ('& addidi. — 19 σχόλια τῶν αὐτῶν est inscriptio in 

Vrat. u' &'. — Γέγρ. ὃ ἐπιν. om. ξ΄, in quo verba τῷ — νικήσαντι add. 
miniator in marg. — Ψαύμιι DA, Ψαύμιδι cett. — 30 χέλλητι 

codd. omnes. — &x.| xal τετρώῳ (τετρέρω ταὶ.) codd. mixti et 

edd., nisi quod om. ξ΄. — οὗτος] ονητος (sic) Vrat. 
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Ψαῦμις ἐχ Σιχελίας, ἐν ταύτῃ δὲ πόλις Kapaptva xat λέμνῃ, διὰ 

τοῦτο πρὸς τὴν ἔφορον τῆς λίμνης νύμφην Καμαρίναν ποιεῖται 

τὸν λόγον, ἥντενα νύμφην παῖδα ᾿Θχεανοὺ χαλεῖ διὰ τὸ πάντας 
ποταμοὺς xal πάσας πηγὰς ἐντεῦϑεν τὴν. ἀργὴν ἐσχηχέναι. τὸ 

δδὲ ἄωτον xai εἰς τὸ ἀρετῶν xai εἰς τὸ στεφάνων xai εἰς 

τὸ ἀπηνὴς λέγε. ἔστι δὲ τὸ ἄωτον xat τὸ δῶρα ταὐτόν. 

gl. 1. "" τὸ προοέμιον εὐχτεχόν. — * * μεγάλων. — τῶν 

τοῦ Ψαύμεος. ---- 2. * χαρπόν᾽ χαρπὸς γὰρ τῶν ἀρετῶν xai τῶν 

στεφάνων ὁ ὕμνος, ὃς τοῖς δεχομένοις αὑτὸν γλυχύς ἐστιν. — 

103. * * ἐν. | 

4, M. ᾿Ωχεανοῦ ϑύγατερ)] τὴν Καμαρίναν λέγει τὴν 

λέμνην, ἀφ᾽ ἧς ἡ πόλις ἡ Καμαρίνα ὠνομάσϑῃ, 7 πατρὶς cot 

Ψαύμιδος. mE 

gl. 4. Καμαρίνα νύμφη. — 5. iv. — χγαριεστάτῃ. — 6. τοῦ 
15 ταχυτάτου δίφρου. --- * * τοῦ ἐξ ἡμιόνων ἅρματος. ---- * * δέγου. 

— 7. τὸν ὕμνον, ὃς διὰ τὴν νέχην αὐτῷ δεδώρηται ἐξ epo. 

1—7. Germ. Τὸ ἑξῆς τῆς συντάξεως" ὦ ϑύγατερ ' Qxeavoo 

Καμαρίνα, τὸν γλυχὺν ἄωτον χαὶ ὕμνον τῶν ὑφηλῶν ἀρετῶν xa) 

τῶν στεφάνων τῶν ἐν ᾿θλυμπίᾳ τῆς ἀπήνης τε τῆς ἀχαμαντόπο- 

20 δος τὰ δώρά τε τοῦ Ψαύμιος δέχευ xa) δέχου xai δέξαι ἐν xap- 

1 ἦν post Zix. add. ξ΄. .--- ἐν τ ἐνταῦϑα edd. — δὲ om. s. 

— Καμάρινα Bockh ubique edidit προπαροξυτόνως. — 1. 2 δια- 

τοῦτο εἰ q. — ἢ εὔφορον &'. — ὅ ἀρετᾶν edd. inde ἃ Beckio. — 

6 ἀπήνην ξ΄. — Post ταὐτὸν (ταυτὸν ΓΔ, ali in codd. mixtis 

et edd. ἄωτον δὲ, ἤτοι (ἤγουν ι) καρπόν (χαρπῶ z) καρπὸς γάρ 

— δεχομένοις αὐτὸν ( αὐτῶν ξ’ ) γλυχύς ἐστιν sequitur, qus glosss 

Thomana est ad v. 2 edita. — 11 σύνταξις μ΄ ἴῃ marg, q' et 

Boeckh in textu. — Lemma, cui in edd. ante Beckium ἄλλως preefigitur, 

omm. codd. mixti. — Ἰὠχεανοῦ ϑυγατέρα ante τὴν Kap. additum 

e8t in codd. mixtis et edd. — 17 Delevi δὲ post t0. — 19 τὲ U.— 

20 ó4oa τὲ U. — 20—32 Melius £v καρδίᾳ γελανεῖ xol γαληνέῳ 

καὶ λαμπρᾷ καὶ φαιδρᾷ, τουτέστιν ἐν φαιδρῷ προσώπῳ scripsisset. 
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- , - “« 

δίᾳ τουτέστιν ἐν φαιδρῷ προσωπῳ xal λαμπρᾷ xai φαεδρᾷ, 

γελανεῖ xai γαληνίῳ. | 

M.'Q ϑύγατερ τοῦ ' Qxeayoo Kauaptya, δέχου σὸν χαρδίᾳ 

γελανεῖ, ἤγουν εἰρηναίᾳ, φαιδρᾷ, τῶν ὑψηλῶν dpecav xal τῶν 

στεφάνων τῶν ey θλυμπίᾳ xai τοῦ ἐξ ἡμιόνων ἅρματος τοῦ μὴ ὅ᾽ 
, N ^ , Pd 1 N , y 

χάμνοντος τοὺς πόδας ἐν τοῖς δρόμοις τὸν ἄωτον, ἤγουν τὸν 

ἑξαέρετον χόσμον, τουτέστι τὸν ὕμνον τὸν γλυχὺν χαὶ τὰ δῶρα 
ed ’ , ᾿ ' ^ e - € - τοῦ Ψαύμιδος, τουτέστε xai τὸ Ówpov, ὁ aoc δωρεῖται ὁ Ψαυμις. 

ἄωτον δὲ λέγει τὸν ὕμνον, ὃν δῶρόν φησι τοῦ Ψαύμιδος πρὸς 

αὐτήν, ἐπεὶ τῆς πατρίδος αὐτοῦ ἐστιν αὐτὴ χαὲ συναπολαύεε cot 10 

εἰς αὐτὸν ἐπαίνου. 

8. Germ."0a τὰν σὰν πόλιν αὔξων πρὸς τὴν ἡρωΐδα, 
* m , * b * 

ἀφ᾽ ἧς ἡ πόλις" ἀπὸ yàp τῆς χρήνης xal? πόλις. τὴν σὴν οὖν, 

τὴν ἀπὸ σοῦ προσαγορευομένην xat γρηματέζουσαν, ὦ Ka- 

paptya. 15 

gl. 8. ** Ζαῦμις. — δοξάζων χαὶ ὑψῶν. — 9. ἐν ἡ &v- 

ὅρωποι τρέφονται. --- 10. ἐν ἑνὲ γὰρ ἑχάστῳ δύο ϑεοὶ ἐτι- 

μῶντο. --- 11. * t ἐτέμησεν. — ἤτοι τῇ ᾿θλυμπίᾳ. — 12. τῶν 

δωώδεχα, ὧν εἰσιν οἱ βωμοί. 

13. M. Πεμπταμέροις ποιητιχόν τοὔνομα διά τε τὸ 30 

ἀμετάβλητα ἔχειν τὰ ψιλὰ δασέος ἐπαγομένου" ὁ τρόπος δὲ 

8 vot om. ἐ΄. — 4 φαιδρὰ ξ΄. — τῶν ante στεφ. omm. a/'. --- 

'8 τὸν post ἤγουν om. q'. — 7 χόσμον] δρόμον ξ'. — 8 ψαύμιος aq. — 

“ὃ om. Vrat. — 9 ἄωτον Beck pro αὐτὸν. — φασί s. — τοῦ om.,". — 

10 τῆς om. /'. — «tto? om. Vrat.in spatio. — αὕτη ξ΄, αὐτῇ q. — 

'συναπολάβη 5. — 12 Delevi 7) οὕτως ante lemma. — 13 χρήτης U. — 

20 τὸ δὲ πεμπε. edd., in quibus hoc scholium Calliergi scholio infra p. 

186, 9 ἃ nobis edito, quod prefixo lemmata ἄλλως post paraphrasin Mo- 

Schopuleam versum 8—16 legitur, subnexum est. — Totum scholium 

0m: 2. — πεμπτημέροις ξ΄. — ποιητόν q . — τοῦνομα (τὲ ὄνομα Vrat.) 

omm. edd. ante Beckhium. — τε omm. [a ὃ] edd. — 291 ἀμετάβλητον E. 
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* - 9p ^ * f. , $ 4 7.» - 
οὗτος τῶν ᾿ἰωνων ἐστί διά τε τὸ ἀπὸ τοῦ πέμπτου συγχεῖσϑαε 

ἄλλως ὑπὸ τῶν χοινῶν τῶν τοιούτων συντεδεμένων. οὗτοι γὰρ 

πενϑγμερον λέγουσιν ἀπὸ τοῦ πεντάς, χαὲ τρεήμερον ἀπὸ τοῦ 

τριάς, xa) ἑἙπταήμερον ἀπὸ τοῦ ἑπτάς. ὅτι δὲ ἀπὸ τοῦ τριὰς xat 
' X —" 7 5243935 , 9 4 - , ' / δπεντὰς xat ἑπτὰς ταῦτα, GÀÀ οὐχ ἀπὸ τοῦ τρία xai πέντε 

A , - EDEN - ἢ ν᾽ , Y xai ἑπτά, δῆλον ἀπὸ τοῦ τετραημερου xat ἑξαημέρου χαὲ 

ὀχταημέρου, ἐφ᾽ οἷς ἡ συνϑηχη ἐξ ἀνάγκης ἀπὸ τοὺ τετρὰς xa) 

ἑξὰς χαὶ ὀχτὰς δείχνυται. 

Call. ἤλλως. ᾿Επειδὴ ἐπὲ πέντε ἡμέρας ἐγένετο τὰ 
͵ * 4 , , ς ^w * - v “- 

10 Ολύμπια, ἀπὸ τα μέχρε cc, ἡνέχα γοῦν ἐτελεῖτο τὰ adÀa τῶν. 
ἢ , 3 : d : πενϑημέρων ἀγωνων, ἐγέραιρε τοὺς βωμοὺς vixraas. 

[) - - [4 gl. 13. μεγάλαις ϑυσίαις ἢ ταῖς ἐχ βοών. — ἀγώνων. --- 

14. πέντε γὰρ ἡμέρας τὰ ᾽θλύμπια ἐγένετο. ---- ἀγωνίσμασιν. 

15. M." Ayzo£ χυρέως χόσμος τις γρυσῷ xat λέϑοις πεποι- 
’ 1 — - , 95 f 

15 χελμένος, ὃν περὶ τὰς χεφαλὰς ai γυναῖχες φοροῦσιν, dp οὐ 

χατὰ μεταφορὰν xat οἱ διάγρυσοι χαλινοὶ ἄμπυχες λέγονται. 
4 ᾿ ᾿ 4 , L4 gl. 15. ἤτοι ἐν τετρ ^pqi. — ἤτοι ἐν ἀπηνῃ. — ἤτοι μονο- 

J , e.» 1 € , 
χαλίνῳ χέλητε" ἄμπυξ γὰρ ὁ χαλινός. 

8—15. Τὴ. Ὅστις Ψαῦμις ἐν ταῖς μεγίσταις ἑορταῖς τῶν: 
^ * D" - k € ^ »y 

20 ϑεῶν xa) ἐν ταῖς τῶν ἄϑλων ἁμίλλαις ταῖς πεμπταμέροις, ἤγουν. 
“- f - E d A , 

τοῖς διὰ πέντε ἡμερῶν γινομένοις ᾿θλυμπίοις, αὔξων xat. δοξά- 

1 τωνῶν ξ΄. — τε omm. edd. — πέπτου a. — 2 ἄλλως] ἀλλ᾿ oi 

edd. — 8 πενϑημέμερον Vrat. u' 5 q'. — vot om. ε΄. — πεντᾶς E. 

— τριήμερος ξ΄. — 4 τριᾶς ξ΄. — ἑπτά a..— ὅτι) ἔστι μὲ φ΄. — 

D xal ἑπτὰς omm. Ὑτϑὺ. εἰ" μ' g'. — αὐτὰ q. — ἢ ἐφ᾽ ἧς 6. — 

ἐξαν. aq. — 9 Hoc scholium, de quo vide annotationom ad p. 

185, 20, nullus meorum librorum habet. — 14 Hoc scholium deest 

in 2. — 16 ὅνπερ τὰς ξ΄. — φρονοῦσιν ξ΄. — 19 Lemma Ὃς τὰν 

σάν (πόλιν αὔξων add. Vrat. estin codd. mixtis et edd. — σύνταξις 

margo s. — ὅστις Ψ.] ὃς τὴν s. — ὅστις ὁ Ψ, edd. — 20 τῶν ἄλλων 

ἁμέλαις ξ'. — πεπτ. Δ ξ΄. — ἥτοι I. — 91 πέντε] πάντων s. — 

γενομένης ξ', γενομένοις [Vrat.] edd. --- δοξ.] σώζων Vrat. ^. ' 
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ζων τὴν σὴν λαοτρόφον Καμαρίναν πόλιν, ὦ νύμφῃ, ἐν ἵπποις 

χαὶ τετρώρῳ χαὶ ἐν ἡμιόνοις χαὶ ἀπήνῃ χαὶ ἐν μοναμπυχίᾳ τε 

xai μονογαλίνῳ χέλητε γέραρεν ὑπὸ βουϑυσέαις τοὺς διδύμους 

xai τοὺς διπλοῦς 8€ βωμοὺς τῶν δώδεχα ϑεῶν, Διὸς xai Ποσει- 

δῶνος, " Hpae xai ' Αϑηνᾶς, Ἑρμοῦ xal' Ἀπόλλωνος, Χαρίτων χαὶ 5 

Διονύσου, ᾿Αρτέμεδος xai ' AÀpetoD, Κρόνου xai “Ρέας, ὧν Óa- 

δεχα μὲν ἀγάλματα ᾿Ηραχλῆς, ὅτε τὸν ᾿θλυμπιαχὸν ἀγῶνα ἐτί- 
ϑει, ἐποίησεν, ἕξ δὲ βωμούς, ἕνα ἐν ἑνὲ βωμῷ δύο ϑεοὲ τιμῶν- 

ται, εἰς οὺς ὁ νιχήσας ἐν ᾿θλυμπίᾳ ϑυσίας προσῆγε μετὰ τὴν 

νέχην, ὥσπερ γάριν ἀποδιδούς. τὸ δὲ μεγίσταις ἑορταῖς ϑεῶν 10: 

(11), 7 τῇ μεγίστῃ ἑορτῇ τοῦ Διὸς τῇ ̓ θλυμπίᾳ νοητέον " οὐχ ἔστε 

γὰρ μείζων ταύτης οὐδεμέα ἄλλη" ἢ διὰ τοὺς δώδεχα ϑεοὺς τοὺς 

ἐχεῖ ὄντας, ὡς εἴπομεν, τοῦτο λέγε" 7j γὰρ τοῦ Διὸς πανηγυρις 

xai ἐχείνων ἣν, ἐπειδὴ xal πᾶσι τούτοις ϑυσία προσήγετο παρὰ 

τῶν νεχάντων. ἤρχετο δὲ ἡ πανήγυρις χατὰ τὴν ἐνδεχάτην τοῦ 15. 

μηνὸς μέχρι τῆς ἐχχαιδεχάτης, ἐν ἡ τὰ ἄϑλα ἐδίδοτο. 

M. “Ὅστις, ἤγουν ὁ Ψαῦμις, τὴν ἀπὸ σοῦ ὠνομασμένην 

1 λαότροφον ἔ΄. — ἢ τετρώρη Γ. --- χαὶ om. Vrat. — xol ju. 8 μ' φ΄. 

— ἡ ὄνοις Vrat. — xai ante ἀπ. om. εἰ". — τε ex ΓΔ addidi. — 

8 χέλλητι codd. excepto μ΄. — ἐγέραρεν Boeckh edidit, γέρας ἐν £'. — 

| gov9. xal διδ. ε΄. — 4 τὰς διπλαῦς (« post A ex eorr) I. — 

διπλοὺς s.— οἷον post ϑεῶν add. [ξ΄ 2] edd. — 5 χαὶ post Χαρ. om. 
LC. — 6 ὧν] ὃν 4. — 7 μ. τὰ &y. T. — 7. 8 ἐτίϑη. ἐπούγσεν δὲ EE 

B. ξ΄. — 8 βωμῷ] ναῷ ξ΄. — 9 ob; om. I. — 10 μ. ἐν ἑορταῖς I. — 

12 μεῖζον Vrat. — οὐδὲ μία I' Vrat. ("au 9". — 18 λέγε ΓΔ, λέγει 

cett..— 14. 16 xal ἐχ. — πανήγ. om. E'. — 15 δεχάτην edd. — 

16 μηνὸς xol ἐτελεῖτο μέχρι xol (hoo xal om. ξ΄) τῆς ἐχκχαιδ. (é&xouó. 

t") codd. mixti et edd. — ἄϑλα s. — ἐδίδοντο 4, ἐδίδετο μέ φ'. — 

17 σύνταξις (C u'& in marg, Boeckh in textu. — Lemma"'Oc τὰν - 

σάν est in codd. mixtis et edd. 
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πόλιν, ὦ Kapaplva, xarà μεταπλασμὸν ἀντὲ τοῦ τὴν Kapaptyav, 
b 4 , A bd P d N € ^ , 

τὴν ἐπιτηδείαν εἰς τροφὴν λαὼν αὔξων, ἤγουν Ud ov, μεγαλύ- 

νων, τοὺς ἕξ βωμοὺς τοὺς ἐν τῇ "Πλιδι, οὃς ὁ ̓ Πραχλῇς χατε- 

σχεύασε, τοὺς διδύμους (10) ἔχαστος γὰρ αὐτῶν δυσὶ ϑεοῖς ἦν 

ἀφιερωμένος " ἐτέμησε χατὰ τὰς ἑορτὰς τῶν ϑεᾶν, ἤγουν χατὰ 

τὸν χαιρὸν τῶν ἑορτῶν, διὰ βουϑυσιῶν μεγίστων xal δὲ ἀμελ- 
^ ^a , - “- . ’ . 

λῶν (19) ἐπὶ πέντε ἡμέρας ἀμελληϑεισῶν, ἀγώνων " ἐπὶ τοσαύ- 
. ς » » “Ὁ ς L 5 ^ e. 0 P d ) τας γὰρ ἡμέρας ἐτελεῖτο ὁ ᾿θλυμπιαχὸς üyew' ἵπποις, ἤγουν δὲ 

“Ὁ — “- , yA ἕππων γενομένων αὐτῷ τῶν ἁμιλλῶν, τουτέστι δὲ ἄρματος ἱππε 

40 χοῦ, xal Ót' ἡμιόνων, ὕγουν xai δὲ ἅρματος ἡμιόνων, xai διὰ 

15 

μοναμπυχίας, τουτέστε xal δὲ ἑνὸς γαλινοῦ, ἀντὲ τοῦ xai δε 

ἑνὸς ἵππου τοῦ λεγομένου χέλητος.. 

gl. 16. * * χαί. ---- σοί, ὦ νύμφῃ. ---- " t δόξαν τὴν ἐχ τῆς 
νέχης. — 17. πολύ, μέγα. — ἐν τῇ ̓ θλυμπίᾳ. — ἤγουν σὲ τὴς 
νέχης αἰτέαν ἡγήσατο. --- 18. τὸν ἔδιον. — οὕτω γὰρ ἐχαλεῖτο. 

--- ἐδόξασε. 
- 19. Th. Néotxov ἕδραν λέγει τὴν Καμαρίναν, ἐπειδὴ ἐν 

1 ὦ Καμάρινα (sic) Beeckh scripsit e coniectura, τὴν χαμάρινα 

(hoc accentu) a, τὴν χαμάριναν (hoé a&ecentu) q, τὴν χαμαρίναν 

cett. — χατὰ — Καμ. om. s. — πλεονασμὸν Vrat. μέ « οἱ cod. 

Gotting., πλεονασμῶ &'. — 8 ὃ om. ξ΄. — 8. 4 χατεσχεύαζε q. — 

5 ἐτίμησαν E'. — 6 δὲ ἅμιλλας (Bic) q. — 7 πέντε] δήτε Vrat. — 

'u. καὶ ἀμιαληϑεισᾶν E. — 7. 8. ἐπὶ —  &yàv om. /". — 9 γενομι. 

ag, γινομ. cett. — αὐτῷ aq & φ΄, αὐτῶν celt. — ἁμιλῶν a. — 10 xà 

Zh. ἐ", — Jy. δ dou. q. — ἤγουν] 7 Vrat. — 11 xoi post τουτέστι 

ex αι" addidi, — 12 χέλλητος Vrat. /" u& φ'. — In marg. infe- 

riore 4 libri hec leguntur à prima manu e scholio vet. excerpía: 

βωμοὺς f ἡλμιόδωρος φησὶ τὸν ἡρακλέα ἐν ὀλυμπίᾳ ἱδρύσασϑαι δώ- 

δεχα ϑεῶν ἀγάλματα, σὺμ βωμοὺς (sic) δὲ αὐτοὺς ποιῆσαι ἕξ βωμοὺς 

χατασχευάσαντα, διὸς καὶ ποσειδᾶνος, καὶ ἥρας καὶ ἀϑηνᾶς, ἑρμοῦ 

χαὶ ἀπόλλωνος, χαρίτων καὶ διονύσον, ἀρτέμιδος καὶ ἀλφειοῦ, χρόνου 

καὶ ὅδέας. 
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τῇ με΄ Üluuziáót χαταργὰς χτισϑεῖσα ἐν τῇ νζ΄ ὑπὸ Συραχου- 
σίων ἐπιχρατησάντων τοὺς αἰτὴν ἔγοντας χατέστραπτο᾽ εἶτα ἐν 
τῇ πβ' ̓ θλυμπιάδε, μεταξὺ τοῦ χρόνου, xa ἦν Ψαῦμις ἐνίχησεν, 
ἀνεχτίσϑγ. 

gl. 19. ἤγουν τὴν νεωστὲ οἰχισϑεῖσαν Καμαρίναν. --- 90. 5 
** £A av γράφε διὰ τὸ μέτρον χαὶ μὴ ἑχών. — * ἐλϑὼν ἐν 
τῇ Καμαρίνῃ. — * * εἰς τὴν Καμαρίναν. ---- ἐνταῦϑα γὰρ οὗτος 
ἡμιλλᾶτο πρὸς τοὺς μνηστῆρας. — 91. * ἐνταῦϑα γὰρ οὗτος 
Οἰνόμαον ἐνέχῃσε xai ὕστερον ἐτάφη. ---- ἀπό. — * xal ἐνταῦϑα 
γὰρ ἐπιϑυμοῦσε πάντες νιχῇσαε, δεὸ xad πᾶσε χαλὴν ἐπιϑυμίαν 10- 
ἐμβάλλουσευν. --- 22. τῶν ἐν τῇ ̓ θλυμπίᾳ τόπων. ---- ἡ τὴν πόλιν 
Καμαρίναν φυλάσσουσα διὰ τὸ ἐν ταύτῃ τὸν ναὸν ἱδρύσϑαι. ---- 
23. * *' Aüryà. --- χοσμεῖ διὰ τοῦ εἰς αὐτὸν ὕμνου, ἐπειδὴ ὁ 
αὐτοῦ ὕμνος xai τῆς πόλεως ὕμνος. — 24. τὸν σὸν ναόν, ἤτοι τὴν 
ἀφιερωμένην σοι πόλιν. — 95. * t τὸ σόν. ---- ἐν Σεχελίᾳ ὄντα. 15- 
— * *"Qawoy] διὰ τὸ μέτρον. --- 96. τὴν ἐνταῦϑα οὖσαν Κα- 
paptyay. — 27, τιμίους. — ῥεύματα. ---- * ποταμός" — 4 ποτα- 
μὸᾳ τῆς λέμνης τῆς Καμαρίνης. — 98. πιαίνει χαὶ ὠφελεῖ. -- 
ἤτοι τοὺς μαγιμωτάτους Καμαριναίους. ---- 39. ἐπιφέρει, προσ- 
τίϑησιν. — ἑδραίων. — 80. * οἴχων. ---- 91. ἤγουν ἀπὸ γῆς εἰς 20 
ὕφος. — ἤτοι ξύλα. 

1 με’ om. ξ΄. — xav! ἀρχάς “. — συῤῥακ. IA. — 2 κατέστραπτε ξ΄. 
— 98 χαϑ' ἣν ΓΑ, xa9? ὃν cett. — 4 ἀναχτήσϑει &'. — 5 Ad v. 19 
glossa ἐχήρυξεν ἀπὸ κοινοῦ, ἤγουν ἀναχηρυχϑῆναι (adde ἐποίησεν) le- 
gitur in a. — 8 Glosse Thomans ad v. 21, que in Γ' solo extant, in 
codd. mixtis et edd. praefixo lemmate Πέλοπος σταϑμῶν (in z preterea σύν- 
ταξις precedit) in hune modum conflate scholiorum corpori inserts 

gunt: Πέλ. a v.] ἐνταῦϑα γὰρ οὗτος Οἰνόμαον ἐνίκησε καὶ ὕστερον τελευ- 
τήσας ἐτάφη. εὐηράτων δὲ ἤγουν ἐπιϑυμητῶν' ἐνταῦϑα γὰρ ἐπιϑυμοῦσι 

(ἐπιϑυμησίας 4) πάντες νικῆσαι, διὸ καὶ πᾶσι καλὴν ἐπιϑυμέαν ἐμβάλ- 

λουσιν (ἐμβάλουσιν u' φ'). — 177 Glossa Mosch. etiam in a legitur. 

In eodem libro στεῤῥῶν ad vocem σταδίων (v. 29) adscriptum est. 
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27 —31. Th." [nzapre ποταμὸς ἐν Σιχελίᾳ πλησίον Kapa- 
, ^ Tw , € 3 . .- X AY ῥίνης, τοσοῦτος τῷ ῥεύματε ὡς xat ναυσίπορος εἶναι" ἔγει δὲ 

τὰς πηγὰς ἔχ τινος ὄρους ἐν Σιχελίᾳ δένδρα πολλὰ ἔγοντος " 
y * A ^ 

τέμνοντες οὖν ἐνταῦϑα oi Καμαριναῖοι ξύλα πρὸς οἰχοδομέαν 
- . z , * — “« . € SYN Ld 2 Ld ? , 

δ ἐμβάλλουσιν ἐν τῷ ποταμῷ ὁ δὲ τῷ αὐτοῦ ῥεύματι φέρε: 
, o - 

αὐτὰ πρὸς τὴν πόλιν, οϑεν λαμβάνοντες γρῶνται. ἔγει δὲ χαὶ 

πλείστους ἰγϑῦς. διὰ γοῦν τὸ ῥέειν αὐτὸν ἐπὲ συμφέροντε τῆς 

πόλεως, σεμνοὺς τοὺς. αὐτοῦ ὀχετοὺς ἐχάλεσε. xai χολλᾷ xai 
* , ad 2À € / , D À , 1 LÁ δί ἐπιφέρει ταχέως ἄλσος ὑφίγυον ϑαλάμων xal οἴχων σταδέων 

1 Οχαὲ ἑδραίων᾽ τουτέστι χατάγε: ταγέως πρὸς τὴν πόλιν, ἃ ἐν τῷ 
P d [1 ΄- 7 , bl * r " .“ 

ὄρει οἱ [Καμαριναῖοι τέμνουσι ξύλα, δὲ «v ἑδρατοτάτους orxouc 
* 1 * ^V y 
ἐργάξονται᾽ ὑφψιγύων δὲ δέον εἰπεῖν πρὸς τὸ ϑαλάμων, Trot 

διωρόφων xai τριωρόφων oixav, ὑφ (yu ov εἶπε πρὸς τὸ ἄλσος. 

7) ὑφψίγυον ἄλσος λέγε ἀντὶ τοῦ ὑψηλὰ xai μεγάλα ξύλα. 

15 gl. 32. ἣν περὶ τὴν τούτων χαταγωγὴν ἔχει. — Tot εἰς 

ἀνάπαυσιν xoi ἀφροντισίαν. --- 88. τῶν Καμαριναίων. 

16—33.|M. Tiv δὲ χῦδος σοὶ δέ, τῇ Καμαρίνῃ δηλονότι 

τῇ λίμνῃ, δόξαν ἀβράν, ἀντὶ τοῦ λαμπράν, νἑάζουσαν, ἀνέϑηχε 

1 Ἱστορία est lemma in edd. ante Bockhium, ἱστορία περὶ τοῦ 

ποταμοῦ (tot. om. ξ΄) ἱππάρεως (ἱπάρεως & , ἱππαρέως z)in codd. mixtis 

οὐ apud Bockhium; — Ἵππαρις rübro scriptum prscedit in Vrat. — 

ὕταρις i" ξ΄. — 2 ναυσὶ πόρος μ΄. — 8 ógovc] δένδρον /". — πολλὰ 

δένδρα &'. --- 4 ἐντεῦϑεν (". --- τὰ ξύλα (". — ὅ ἐμβάλουσιν T's φ', ed. 

Ro.— ἐν om. 2. — τῷ αὐτῷ ὁ. ε΄ ξ', τῶ ὁ. αὑτοῦ s. — 6 τὴν om. ἐ". 

— λαβόντες I. ---- ἢ ἰχϑύς 4. — ῥέειν ΓΔΑ, ῥεῖν cett. — 8 ἐχάλεσέ τε 

4. X. 5. — 9 ὑψίγυον ΓΑ et codd. non interpolati in textu, ὑψίβιον 

ξ΄, twiywov cett. — σταδίων] σταϑηρῶν edd. — 12 ὑψιγύων L'A, 

ὑψιγυέων cett. — ἥγουν ι". — 18 διορόφων It. — τριορόφων I. — 

vylyvov IA, ὑψίγνιον cett. — ἄλσος μ΄. — 14 7 wy. ἄλσος om. Γ΄ — 

ὑψέγυον A, 7) ψίγυιον &', ὑψέγνιον cett. — 17 σύνταξις prsecedit in 

μ' q' ed. Boeckh. — Lemma rl» δὲ χῦδος ἁβρόν est in ed. Boeckh. — 

τῇ om. /". 007 
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γιχῆσας, xai τὸν ἑαυτοῦ πατέρα τὸν Axpuva ἀνεχήρυξεν, ἀντὶ 

τοῦ ἀναχηρυχϑῆναι ἐποίησε, xal τὴν χαϑέδραν αὐτοῦ τὴν 

νεωστὶ οἰχισϑεῖσὰαν, τουτέστε τὴν Καμαρέναν τὴν πόλιν. ἐπανα- 

στρέψας (20) δὲ μετὰ νέχῃς ἀπὸ τῶν χαλῶν xol ἐπεράστων 

σταϑμῶν, ἀντὲ τοῦ οἴχων, τοῦ θἰνομάου xat τοῦ Πέλοπος, ἤγουν ὅ 

ἀπὸ τῆς ᾿θΟλυμπέας, ὦ Παλλὰς 7, συνέχουσα τὴν πόλιν, τὴν Ka- 

μαρίναν δηλονότι, ᾷδεε μέν, ὕγουν ὑμνεῖ τὸν σὸν ναὸν τὸν ἁγνὸν 

xai τὸν ποταμὸν (25) cóv" Qavov xal τὴν λίμνην τὴν ἐγχωρίαν, 

ἤγουν τὴν Καμαρίναν, xat τὰ σεβάσμια ῥεύματα, δὲ ὧν ὁ “[ππα- 

pts ὁ ποταμὸς ἄρδει τὸν στρατόν, ἀντὶ τοῦ τὸν λαὸν τῆς Καμα- 10 

ρίνης, χολλᾷ (29) τε ὁ Ἵππαρις, ἤγουν προστίϑησέ τε ἀεὶ xai 

αὔξει ταχέως, ἀντὶ τοῦ ῥᾳδίως, ὑφίγυειον ἄλσος ϑαλάμων στα- 

δίων, ἀντὶ τοῦ μετέωρον πληϑὺν οἰχημάτων στεῤῥῶν, χατάγων 

τοῖς ἑαυτοὺ ῥεύμασι τὰ ὑπὸ τῶν Καμαριναίων εἰς χατασχευὴν 

οἰχημάτων τεμνόμενα ξύλα, xal ἄγων τοῦτον τὸν δῆμον τῶν 1ὅ 

πολιτῶν, τουτέστε τῶν Καμαριναίων, ἀπὸ τῆς ἀμηχανίας τῆς 

οὔσης αὐτοῖς ἕνεχα τῆς χαταγωγῆς τῶν ξύλων εἰς φῶς, avri 

τοῦ εἰς μηχανήν. 
gl. 34. * ἤγουν ὁ γρηστόν τε χατορϑῶσαι ϑέλων xat χόπῳ 

1 ἄχρονα q. — 2. 8 αὐτοῦ τῇ v. q. — 3 χτισϑεῖσαν i". — τὴν χαμα- 

Qivx a. — 4 ἀπεράστων a. —D Inter olxov et tov Oiv. in ε΄ «σταϑμὰ 

χυρίως οἱ κοινῶς σταῦλοι hic autem pro domibus» insertum legitur, ea- 

dem est glossa in a, nisi quod ἐνταῦϑα σταϑμῶν ἀντὶ τοῦ οἴχων pro 

Latinis verbis exhibet. — 6 παλὰς q z.— 7 δηλονότι om. a. — &ó& aq, 

ἀείδει cett. — μὲν om. 4. — ὑμνεῖν q. — τὸν σὸν ἁγνὸν ναὸν x. t. n. 

κ΄. — 8 τὸν anite Ὥανον (ὥαννον &') om. (". — 9 σεβάσματα Q. z. — 

“παρις ξ΄. — 10 τὸν ante λαὸν om. ξ΄. — 11 χολᾶ τε μ', κολλᾶται (Bed 

« ante . ex corr.) φ΄. —  ὅτπ. ὁ ποταμός, ἤγουν s. — ἀεὶ ι΄. — 12 

ὑψίγειον a. — 18 μετεώρων s. — στερῶν aq, Sed στεῤῥῶν est glossa 

in a. — 16 ἄγον a. — τούτων (". — 17 αὐτοῖς) αὐτῆς 26. — 18 εἰς 

om. ξ΄. — 19 Glosse Thomanse ad vv. 34. 35 in codd. mixtis et. 

edd. in hune modum conflate scholiorum corpori inserts» suni: 

RAE ELE 
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xai γρημάτων δαπάνῃ γρῆται. — 399. * * xac. — * χαταγωνέ- 

ζεταε᾽ τοῦτο δὲ λέγει ὑπὲρ τοῦ Vaüptos αἰτέαν σχόντος πρὶν. 

ἐστέφϑαι τῇ νίχῃ ὡς πέρα τοῦ δέοντος ἱπποτρόφου. 

94. 35. Germ. Aie? δ᾽ ἀμφ᾽ ἀρεταῖσι μάρναταε ὁ πόνος ἡ 

5 δαπάνη τε. ἢ οὕτως. αἰεὶ δ᾽ ἀμφ᾽ ἀρεταῖσι μάρναται ὁ πόνος. 

10 

1ὅ 

σὸν τῇ δαπάνῃ. 

96. Τὰ. Τοῦτο λέγει, ἐπειδὴ τὸ τῆς νίχης τέλος οὐ μόνον 

ἄδηλόν ἐστιν, ἀλλὰ xai ἐπιχίνδυνον" πολλοὶ γὰρ τῶν ἐν τοῖς: 

σταδίοις ἀγωνιζομένων πρὶν νίχῃς ἐπιτυχεῖς γεγενῇσϑαι ἀπέ- 

ϑανον ἢ τὸ μέγεϑος τῶν ἀγώνων οὐχ ἐνεγχόντες ἢ ὑπὸ τῶν. 

ἀνϑαμίλλων χατενεχϑέντες. διὸ xai ᾿Ησίοδος εἰχότως τὴν πρὸς. 

ἀρετὴν φέρουσαν ὁδὸν τραχεῖαν προσεῖπεν ( ἐχὺ 289). 
gl. 36. τὴν τοῦ χατορϑώσαι ἐπιτυχίαν. ---- χεχρυμμένον. --- 

87. ἤτοι εὐτυγήσαντες xarà τὸν ἀγῶνα. --- ἄγαν προνοητιχοὶ 

αὐτῶν. --- 38, μὴ μόνον τοῖς ἄλλοις. --- εἶναι. 
36—38. M. '4ei δ᾽ ἀμφ᾽ ἀρεταῖς ἀντὲ τοῦ ἐπ᾽ dpr- 

στείαις, τουτέστιν ἕνεχα ἀριστειῶν, χόπος χαὶ ἀναλώματα μάρ- 

ναται, ἀντὲ τοῦ ἀμιλλᾶται, ἤγουν ἐπίσης συμθάλλεταει πρὸς: 

πᾶσαν ἐργασίαν ὑπὸ χινδύνου οὖσαν χεχαλυμμένην, τουτέστιν 

ὑποφέαν ἔχουσαν χινδύνου. oi εὖ δὲ ἔχοντες, ἤγουν oi εὐτυχοῦν- 

Αἰεὶ δ᾽ ἀμφ᾽ ἀρεταῖς] ἤγουν ὃ xo. τι — χρῆται. τὸ δὲ μάρναται ἀντὶ 

τοῦ ἀγωνίζεται. τοῦτο δὲ λέγει ὑπὲρ τοῦ Ψαύμιδος --- ἱπποτρόφον. 

1 χαταγων. A, ἄνταγων. T, ἀγωνίζεται Tricl. — 4 Ante αἰεὶ delevi 7 ᾿ 

οὕτως. ---- Hoc et sequ. versu ἀμφ᾽ scripsi pro &ug. —" σύνταξις pre- 

fxum est in z. — Lemma Ἔργον xivó)» est in codd. mixtis et 

edd. — 9 ἐπιταχεῖς Δ, om. μ΄. — 10 οὐχενεγχῶντος ἢ ἀπὸ E. — 

11 x«i ὃ He. [I] edd. — 12 ὁδόν om. wu. — προσεῖπε 44. — V. 37 

incipit liber α΄. — 16 Scholium Mosch. om. s. — ἀεὶ a q ξ', αἰεὶ cett. 

codd. et edd, 'ante Beckium, edd. inde & Beckio omm. ἀεὶ δ᾽. — 

δὲ a. — ἀεταῖς a. — 18 συμβάλεται μ' φ΄, συμβουλεύεται ξ΄. — 19 

κινδύνου aq, χινδύνων cett, — χεχαλλυμένην q. — 20 ἔχουσα 9. — 

ἦγ. οἱ εὖτυχ. om. a. 
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τες, τουτέστιν οἱ νειχῶντες, xaà σοφοὶ τοῖς πολίταις ἐνομίσϑη- 

σαν εἶναε. 

gl. 89; d. — οὐράνιε. ---. 40. τὸν ἐν ᾿θλυμπίᾳ᾽ ἔνϑα 

πρὶν ἱερὸν ἦν Κρόνου. ---- 41. διὰ τὸ πλησίον ῥέειν τῆς Πίσης. — 
42. μεγαλόῤῥουν. :— " Κρητιχόν. "]δῃ γὰρ ὄρος xat ἐν Κρήτῃ, 

ἔνϑα Ζεὺς ἀνετράφη Κουρήτων ἡγούντων, ἕνα μὴ γνοέη Κρόνος 

αὐτὸν χλάοντα.. 

43. Germ. '" Avrpov παρὰ τὸ ὁ ἀνατετορῆσδαι xal τετρυ- 

z7000t.- mE s 

gl. 15, ** χαί, — διὰ τὴν τοῦ Διὸς τροφήν. --- "t σπη- 
Aatoy. — * * τιμῶν ἀπὸ χοινοῦ. --- 44. παραχλητωρ. — σοῦ. 

— * Λυδίέοις αὐλοῖς λέγει, ἡ διότε τοὺς μετὰ Πέλόπος ἐχ 
Λυδίας ἐλϑόντας αὐλητὰς πράτους “λληνες ἐμιμήσαντο, ἢ 

ὅτι oi Λύόδιος αὐλοὶ γλυχύτεροι xal ποιχιλώτεροε τῶν ἄλλων 
πα διὰ εἰσίν. — 45. ἄδων τὸν Ψαῦμιν᾽ — tà τὸ μέτρον. ---- 6. σέ. 

— * 1 τὴν Καμαρίναν. ----. χαλοῖς ἀνδράσι. — 41. ἐνδόξοις. --- 
48. * t χοσμεῖν. | 

39—48. M." Q Ζεῦ σωτὴρ ὑφινεφές, ἤγουν ὁ τὴν διατρι- 

βὴν ἄνω ἐπὶ τῶν νεφελῶν ποιούμενος xaà ὁ οἰχῶν τὸν λόφον 

1 xal sg. t. πολ. om. εἶ" in fne pagine. --- τῆς πολίταις ξ΄. --- 

1. 2 ἐνόμισϑαν q. — 5—'7 Glossa Thomana Ἰδαῖον, ἤγουν Κρητιχὸν --- 

κλάοντα (xÀaiovta α' et edd.) in codd. mixtis et edd. inter scholia 

legitur. — 8 Ἄντρον ego addidi. — 12 Glossa Thomana, quam Δ 

solus servavit, in codd. mixtis et edd. inter scholia legitur. — λυδίοι 

ξ΄. — 14 ποικιλότεροι A Vrat. zu ξ' φ΄. — 18 σύνταξις s et Bookh 

in textu, μ΄ φ' in marg. — Confer Mommseni notam (Schol. Germ. 

p. 24): «Ad hoe comma [postremum comma scholii veteris ad 

v. 29] apposito asterisco referi videtur notula in extremo margine 

allita hec (si reote oculis assecütus sum) ἥγουν ὁ τὴν διατριβὴν ἄνω 

ἐπὶ τῶν χεφαλῶν (ft. ἐπὶ τὸ χεφαλαῖον, summatim) ποιούμενος. Quod 

quid sibi velit nescio.» Eit interpretatio vocis Pindariése ὑψινεφές a 

m. Sec. ex paraphrasi Moschopulea sumpta, quo intellecto νεφελῶν 

Scholia Pindar. ed. Ahel. 13 

15 
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€ τὸν Κρόνιον, ἤγουν τὴν Πίσαν xa$ ὁ ἔνδοξον ποιῶν τῇ αὐτόϑε 

δηλονότι οἰχήσει τὸν ' AAgetóv τὸν ποταμὸν τὸν πλατέως ῥέοντα, 

xal ὁ τιμῶν ἀπὸ χοινοῦ, τὸ σπήλαιον τὸ σεβάσμιον τὸ τῆς "Ιδης 

τοῦ ὄρους τοῦ ἐν τῇ Κρήτῃ, ἱχέτης ἔργομαει σὸς ἐν αὐλοῖς Au- 
δίοις ἀπύων, ἀντὲ τοῦ Uva, αἰτήσων σε δαιδάλλειν, τουτέστι 

χοσμεῖν, τήνδε τὴν πόλιν, ἤγουν τὴν Καμαρέναν, εὐανορίαις, 

ἦτοι εὐδοξίαις ἀνδραγαϑημάτων, χλυταῖς, τουτέστιν ἐπὶ πολὸ 

διηχούσαις t7, φημῆ- 
gl. 48. ὦ Ψαῦμι. — 49. ᾿Ολυμπέας νιχητά. — 51. εὐφραι- 

νόμενον. — * t &yery. — ὅ2.. εὐφραντόν. — ὅ8. ** τοῦτο γὰρ 

πάντες πατέρες εὔχονται. 
48---ὅ8. Germ. ' H σύνταξις αὕτη. σέ τε, ὦ Ψαῦμε, ᾿θλυμ- 

πιόνιχε xal ὁ τὰ ᾿θλύμπια νενιχηχως, ἦλϑον αἰτήσων τὸν Δία τὸ 

ἐπιτερπόμενον ἐν Ποσειδανίοις ἵπποις φέρειν γῆρας εὔϑυμον 

εἰς τελευτὴν πὰρισταμένων υἱῶν. 

gl. 53. δέχαιον ἢ μεϑ' ὑγείας. — δ4. * t πλοῦτον. — 

55. " αὔξει. — ** συνέξησις. — τοῖς ἰδίοις χτήμασι. --- ὅθ. 

εὐφημέαν παρὰ νιχῶν. --- ἢ αὐτῷ" — "* ἑαυτῷ. 

58ὅ---ὃ7. Germ. "Apócc ἀντὶ τοῦ ἀρδεύει, αὔξει, χέει, 
“-- ’ 

90 πλησμέως ἔγχει" εὐλογέαν δὲ ἀντὲ τοῦ ἔπαινον παρὰ ἀνϑρω- 
“ω « A , 

πων᾽ xal μετὰ τοῦτο εὖ Aeyópevóc παρὰ τοῖς ἀνϑρωποις. τὸ 

pro χεφαλῶᾶν scribendum esse apparet. — Lemma σωτὴρ ὑψινεφὲς 

ξεῦ est in Vrat. ξ΄. — 19 νεφῶν g'. — ὁ νικῶν a. 

1 πίσσαν q. — 9 τὸν post 'AAg. om. ξ΄. — τὸν ποτ. τὸν om. 

LU. — 4 τῇ κέντη ξ΄. — ἐρχόμαι ᾳ. — σοῦ qi'. — ἐν om. ξ΄. — 

αὐλοῖς “υδίοις aqui", «Δυδίοις αὐλοῖς cett. — B cs om. q. — δαιδά- 

λειν μ΄. — 6 ἤγουν] τουτέστι (ἰ΄. — 7 ἥ τι a, ἤγουν (à. --- χρυ- 

ταῖς ξ΄. --- 8 διοικούσαις q. --- 12 Post Ἢ delevi δέ. — σέ τε scripsi 

pro σὲ τὲ. --- 16 παριστ. scripsi pro περιστ. — 19 Post ἄρδει delevi 

δέ. — 21 μετατοῦτο U. 
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δὲ ματεύσῃ ἀντὶ τοῦ ξητήσῃ᾽ ἀπὸ τοῦ μῶ τὸ ζητῶ γώεται 

ματεόω. | | | | 

48—57. Th. Πρὸς τὸν Δία. τὸν λόγον τείνων ἐπέστρεψε 

πρὸς τὸν Ψαῦμιν. δέον γὰρ οὕτως εἰπεῖν" αἰτῶ σε, ὦ Ζεῦ, xo- 

σμεῖν τὴν πόλιν xai τὸν Va) εὐδόμου γήρως ἐπιτυγῆ ποιῆσαι" 

ἐπειδὴ πρὸς τοῦτον ἐποέδε τὸν ὕμνον, φέρειν σε εἶπεν, ἀντὶ τοῦ 

ἔχειν γῆρας εὔϑυμον. τὸ δὲ Ποσειδανέοις εἶπεν ἢ. διότι Πο- 

σειδῶν πρῶτον Πέλοπε ἅρμα ἐνεχείρισεν, ὡς πρώην εἰρήχει, 7) 

τὸ Ποσειδανίοις ἀντὲ τοῦ ταχέσι xal γαύροις. τοιαύτῃ. γὰρ ἡ τῆς 
ϑαλάττης ὁρμή. λέγει δέ, ὅτε ἐάν τις μεϑ᾽ ὑγείας ἀπολαύῃ τῶν 10 
P d e 

ὄντων xa) μηδαμόϑεν ἁρπάξων ὥσπερ ἕτεροι, ἀλλὰ νέχαις 
ec [4 - “- * , - , . 3 

ἑαυτὸν ὥσπερ ὁ Ψαῦμες xoapov, μὴ τούτου μεῖζον ζητήσῃ" οὐχ 
y )) , 7 3 / -" t -« - Ἃ “ἔστι γὰρ χρείττων ταύτης εὐδαιμονία ἑτέρα, 7) ἡ τῶν ϑεών. 7, 

€ 7 3 ᾿ ^ , 9g ^ ᾿ 4 , , τὸ ὑγίεντα ἀντὶ τοῦ Otxatov, ἵν ἢ τὸ ἐξαρχέων χτεάτεσσι 

τούτου μεϑερμηνευτεχὸν. 

M. Σέτε, ὦ Ψαῦμε ᾿θλυμπεόνεχε, τὸν ἐπιτερπόμενον ἵπποις 

1 μκατεύσῃ et ζητήσῃ scripsi pro ματεύσει et ζητήσει. --- 8 Lemma 

ΣῈ τ᾽ Ὀλυμπιόνιχε est in codd. et edd. ΓΔ, Beck. Heyn. exceptis. — 

ἀπέστρεψε [Γμ'] edd. — 5 ἐνθύμου s. — 6. ἐπεὶ δὲ .4. — σὲ A. 
— 7 ἔνϑυμον E. — ποσειδανίοις Ia", ποσειδωνέοις cett. — 

8 ἐνεχείρησεν lei" μ΄. — εἴρηχει (sic) edd. inde ἃ Beckio. — 

9 ποσειδανίοις I'A α’ «", ποσειδωνίοις cett. — ταχείσι 4. — ταύροις 

2. — 10 ϑαλάσσης si" μ' Eg ; in a' incertum est scriplure compen-. 

dium. — Post ὁρμαί codd. et edd. I1 excepüis sic pergunt : Ὑγέεντα 

^ εἴ τις (τισι q' ) τοῦτο λέγει ὅτι ἐὰν etc. — δὲ ex solo 4 addidi. — 

ὑγιείας 41. — ἀπολαύει edd. &ante Bockhium. --- 10. 11 τὸν ὄντα 5'. — 

11 xai ex I'A accessit. — μὴ δαμόϑεν Γ. — 19 ἑαυτὸν om. I. — 

τοῦτο D'Avóv ξ΄. — ζητήσῃς z, om. c". — 12. 18 οὐχέστι μ', otx ἔτι 

E. — 18 ταύτης τῆς εὐδαιμονίας ἑτέρη &'. — iy ἢ) ἐν £ Vrat. — 5 ἢ] 

οὐδ᾽ edd. — 14 χτεάτεσι T. — 16 σύνταξις ἐ μ' & in marg. — 

Lemma Σὲ τ᾽ Ὀλυμπιόνιχε (ὀλύμπιε Vrat. omisi cum aq. 

13* 

ΒΞ 



196 SCHOLIA AD OL. V. 

Ποσειδωνίοις, ἀντὲ τοῦ ἀρίστοις, Éyew γῆρας ἄλυπον μέγρι cot 

τέλους τοῦ βίου σου, υἱῶν (53) σοι παρισταμένων. εἴ τις δὲ 
x 9 E MN - €! / c N ἄρδει, avc) τοῦ αὔξει, πλοῦτον ὑγίεντα, τουτέστιν ὑγιεινόν, 

ὑγείας μετέχοντα, ἐξαρχῶν, ἀντὲ τοῖ ἐπαρχούμενος, ἤγουν 

5 βοηϑούμενος ὑπὸ γρημάτων, xal εὐλογίαν, τουτέστιν ἔπαινον. 

προστιϑείς, μὴ ζητήσῃ ϑεὸς γενέσϑαι. 

1 ποσιδ. ξ΄. --- ἔχει ἐ". — 8 ὑγιέντα z, ὕγιεντας ι΄. -- 4 ὑγιειας 

[g] edd. --- 4, B ἦγ. βοηϑ. om. 4. 



Ἔπίνικοι ᾿Ολυμπιονίκαις. 
᾿Αγησίᾳ Συραχοσίῳ ἀπήνῃ. Qu ς΄. 

[Δημητρίου Τρειχλινέου ] 

περὶ τῶν χώλων τῶν στροφῶν xal ἀντιστροφῶν τοι 

ς΄ εἴδους. ἔστε δὲ στροφῶν ε΄. Παλαιόν. 
-"-— 75 » € b €. M , c 7 [4 

ToU a εἴδους at στροφαὶ xat αντιστροφαὲ χῴλων ἑχάστῃ ca . 
, , 

TO α' ἰαμβιχὸν δέμετρον ἀχατάληχτον. ἔχει δὲ συνεχφωνησιν ἤτοι 

συνίξῃησιν τὸ α΄ χῶλον τῆς α΄ στροφῆς. Τὸ β΄ προσοδιαχὸν δί- 
9 ’ 3 5 ind ? I J . ^ , 

μετρον ἀχατάληχτον ἐξ ωνιχοὺ ἀπὸ μείέζονος xoi χορεάμ- 

ὧτ 

βου. Τὸ γ΄ προσοδιαχὸν τρέμετρον ἀχατάληχτον, τοῦ α΄ yopt-10 

άμβου, τοῦ β΄ ̓ Ιωνιχοῦ, τοῦ y. πάλιν γοριάμβου. TÓó τδ΄ yc 

μιολογιχὸν ἦτοι διπενθημιμερὲς ἐχ δαχτυλιχοῦ χαὶ ἰαμβιχοῦ 

πενϑδημιμεροῦς. Τὸ ε΄ rpoyaixóv ἑφϑημιμερές, ὃ χαλεῖταε Eüpt- 

πέδειον 7) ληχύϑιον. TÓ € προσοδιαχὸν δέμετρον ὑπερχατάλῃχτον 

ἐξ ̓ Ιωνιχοῦ ἀπὸ μεέξονος xat χοριάμβου χαὶ συλλαβῆς. τοῦτο 15 

Seholium metricum Boeckh ex Vrat. A (in quo bis legitur, pri- 

mum ante metrica Ol. V, deinde ante scholia ad Ol. VI) et Mosc. B 

edidit; ego ex 2, qui omittit omnia qus de metro stropharum et 

antisiropharum seripta sunt, a'/" μ' €" novi. — ὅ ἔστι δὲ τὸ ἄσμα 

' στρ. ε΄ codd. α΄“ exceptis et ed. — Παλαιόν ex margine [α΄ ?] ε΄ μ' ad- 

didi. — ἑχάστη om. /'. —8 κῶλον om./'. — 12 ἤγουν /', qui om. ἐκ 

Sext. — ἔφϑημ. — 14 ληχύϑιον αἱ V u', ληκύϑειον cett. — δίμετρον 

α' «ἢ, τρίμετρον cett. Hu 
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δὲ xai ἀναπαιστιχόν ἔστιν ἑφϑημιμερές, ὡς ἐμοὶ δοχεῖ, σπον- 

v δείου ἀρχομένου. Τὸ ξᾧ ἀσυνάρτητον ἐξ ἰαμβιχοῦ xai δαχτυλι- 

χοῦ πενθημιμερῶν, ὃ χαλεῖταε ἰαμβέλεγος. 1ὸ η΄ ἕαμβος rptue- 

τρος ἀχατάληχτος. Τὸ ϑ' ὅμοιον τῷ ς΄, ἤτοι προσοδιαχὸν δέμε- 

ὅ τρον ὑπερχατάληχτον ἢ xa) ἀναπαιστιχόν. Τὸ ( ἐγχωμιολογεχόν, 

ἤτοι διπενϑημιμερές, ὅμοιον τῷ Ó * ἐλλείπει δὲ μιᾷ συλλαβῇ τὸ 

ἰαμβικχόν. τοῦτο xai προσοδιαχόν ἐστιν ἐκ yeptáuflou, ᾿Ιωνιχοῦ, 

xai πάλιν γοριάμβου χαταληχτιχοῦ. Τὸ α΄ ἰαμβιχὸν δέμετρον 

ὑπερχατάληχτον. ἐπὶ τῷ τέλει τὰ ῥηθέντα σημεῖα. 

10 Περὶ τῶν χώλων τῶν ἐπῳὸ ὧν. 

Ai ἐπῳδοὶ χώλων ιδ΄. Τὸ α΄ ἐγχωμιολογιχόν, ὅμοιον τῷ t 

τῆς στροφῆς, ἢ xai προσοδιαχόν, ὡς εἴρηται ἐχεῖ. Τὸ β΄ προ- 

σοδιαχὸν δέμετρον ἀχατάλῃχτον ἐξ ᾿Ιωνιχοῦ xa) χορεάμβου. Τὸ 

γ᾽ Στησιχόρειον, ἤτοι τρογαϊχὸν τρέίμετρον ἔχον ἐν τῷ rélet 

16ἴαμβον Πινδαριχῷ ἰδιώματι. Ἰὸ δ΄ ἀναπαιστιχὸν μονόμετρον 

ἀχατάληχτον. Τὸ ε΄ ̓ Ιωνιχὸν δίμετρον ὑπερχατάληχτον ἀπὸ τῶν 

μειζόνων. Τὸ c ̓ Ιωνιχὸν μονόμετρον ὑπερχατάλῃχτον, ἢ dva- 

παιστιχόν, ὅμοιον τῷ δ΄. Τὸ ζ΄ ἰαμβιχὸν δέμετρον ἀχατά- 

ληχτον. Τὸ η tpoyaixóv ἑφϑημιμερὲς Εὐριπίδειον. Τὸ ϑ΄ προ- 
20 σοδιαχόν, ὅμοιον τῷ β΄. Τὸ ( δαχτυλιχὸν πενϑδημιμερές. Τὸ εα΄ 

ὅμοιον τῷ β΄. Τὸ ιβ΄ δαχτυλιχὸν τρέμετρον ἀχᾳτάληχτον. Τὸ ιγ΄ 

προσοδιαχὸν τρέμετρον βραχυχατάληχτον ἀπὸ γοριάμβου. Τὸ 

tà τροχαϊχὸν cpiuerpoy χαϑαρὸν Στησιχόρειον" οὐχ ἔχει γὰρ τὸ 

1 xal ex «' addidi. — ἐς μοι ex ἐμοί ξ΄. — 4 τῷ] τὸ 

ξ΄. — 4. b vo. — ἀναπ. om. i". — 6 ἤγουν πενϑὴμ. (CU. — 

τῷ] τὸ ξ΄. — 8 πάλιν om. ξ'. — 11 αἱ ἐπωδοὶ α’ ἐ΄, ἑκάστη ἐπῳδός 

cett, — 14 :στησιχ. μ΄. — ἢ t". — ἔχων E. — 16. 17 ἀπὸ — ὕπερα. . 

om. 25. — 18 dimetron iambicon ε΄. — 19. 20 προσοδικόν 5. 

— 20 ὅμοιον om. μ΄. — 21 Inde ab τὸ εβ' omnia desunt in z. 

— 238 οὐχ ἔστι γὰρ i". — τὸν ξ΄. 
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Πινδαριχὸν ἰδέωμα. ' Eg ἑχάστῃ ἐπωδῷ τορωνὶς xa) παράγρα- 

φος, ἐπὶ δὲ τῷ τέλει τοῦ ᾷσματος ἀστερίσχος. 

gl. 1. ** Τὸ προοέμιον ἐχ παραδείγματος. ---- λαμπράς" --- 

* συνέξῃσις. -- ὑποβαλόντες. --- 2. ἑδραίῳ. — τῇ ἀρχῇ. -- 

τοῦ οἴχου. — 8. πηγνύομεν. ---- ϑαυμαστόν. --- " οἴχον᾽ — 

** οἔχημα. -- ἃ, χατασχευάσομεν τὸν ὕμνον. --- ἀρχὴν λαμβάνον- 

τος. — * * γὰρ. — t τοῦ χαλοῦ δηλονότι. --- * * ἤτοι τὴν ἀρχὴν. 

1—4. Germ. ' H σύνταξις αὕτη. οὕτως πήξομεν xal χατα- 

σχευάσομεν χαὶ συναρμόσομεν τὸν ὕμνον, ὡς ὅτε xal ὁπότε 
χατασχευάζομεν μέγαρον ϑαητὸν ὑποστήσαντες τοὺς γρυσέους 

χίονας ἐν τῷ εὐτυχεῖ προϑύρῳ τοῦ ϑαλάμου. 

Th. Τὸν λόγον ποιεῖταε ἐχ μεταφορᾶς τῶν οἰχίας μεγαλο-᾿ 
- 4 * - 

πρεπεῖς χατασχευαξζόντων. ὥσπερ γὰρ ἐχεῖνοι εἰς τὰ πρόϑυρα 
o * 

xtoyae μεγάλας ὑποβάλλουσιν, οὕτω xai οὐτος. ὡσπερεὶ μέγα- 
o er . - 

pov χατασχευάζων τὸν ὅλον ὕμνον, γρυσέας χίονας ἐν τοῖς προ- 

10 

, » - ! ς , A Mw - - 
ϑύροις, ἤτοι τῷ προοιμίῳ, ὑφίστησι. χίονας δὲ χρυσᾶς ἐνταῦϑα 15 

" 1 ἐπωδῶν /'". — ἢ ἐπειδὲ τῶ |". — Post scholium metricum 

inseriplio σχόλια τῶν αὐτῶν legitur in ε΄ u' ξ' φ΄. — B Ad v. 4 car- 

minis hoc scholium legitur in codd. Bodl. B, y: ἰστέον ὅτι ϑϑά- 

λαμος, μέγαρον, μέλαϑρον διαφέρουσι. ϑάλαμος μὲν λέγεται ἀπὸ 

τοῦ ϑάλλειν τοὺς δύο νεονύμφους, ὅντινα λέγομεν καὶ παστόν. μέγαρον 

δὲ λέγεται τὸ παλάτιον xol πᾶν οἴχημα ὑψηλόν, ἀπὸ τοῦ μέγα alot- 

σϑαι, ἤγουν ὑψοῦσϑαι. μέλαθρον δὲ λέγεται ὃ οἶκος ἐν ᾧ μαγειρεύουσεν, 

ἤγουν τὸ μαγειρεῖον, ἀπὸ tov μελαίνειν τὸν αἰϑέρα διὰ τοῦ καπνοῦ 

δηλονότι. --- 7 Post Ἢ delevi δέ. --- οὕτως scripsi pro ἃς eandemque 

voculam ἃς aníe χατασχ. et συναρμ. expuli. — 9 χρυσέας U, tacite corr. 

Mommsen. Num τὰς zQva£ac χέονας scribendum ὃ — 10 εὐτειχεῖ tacite 

Mommsen, .non necessario. — 11 μαγέστρου est.in marg. g'. — 

Lemma χρυσέας ὑποστάσαντες est in edd. — 12 χασχευαζ. Vr. — ὡς 

v. — 18 μεγάλους Vrat. e "uw ξ΄. — ὥσπερ i". — 14 χίονας xo. 

ι΄. — 1δ ἤγουν /". — χρυσὰς μι & φ'. 
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νόεε τὴν τοῦ προοιμίου χαλλίστην xat μεγαλοπρεπεστάτην 

ἀργῆν. πήξομεν xa) χατασχευάσομεν τὸν ὕμνον οὕτως, ὥσπερ 

ὅτε πηγνύομεν ϑηητὸν ϑαυμαστὸν μέγαρον xai οἶχον, ὑποστή- 

σαντες xal ὑποβαλόντες τῷ εὐτειχεῖ προϑύρῳ τοῦ ϑαλάμου 

5 χρυσέας xa) λαμπρὰς χίονας. 

gl. 5. ** πρέπει. — * t ποιῆσαι. — * t λαμπρόν." 

1—5. M. “ὥσπερ ὅτε ϑαυμαστὸν μέγαρον πήγνυμεν, 
εὔχτιστον ποιοῦμεν τὸ πρόϑυρον αὐτοῦ, λαμπρὰς xloyas ὑποτι- 

ϑέντες αὐτῷ οὕτω ϑαυμαστὸν ὕμνον μέλλοντες συντιϑέναι, 

10 λαμπρὰ πρότερον τὰ τούτου προοέμια ποιήσαντες οὕτω συνϑῶ- 

μεν αὐτόν. ἀργομένου γὰρ ἔργου, λαμπροῦ δηλονότι, γρὴ ποι- 

ἦσαι πῤόσωπον, ἤγουν ἀρχήν, τηλαυγῇ, τουτέστι ᾿ἀμπρίν, 

gl. 6. * τις. --- ἐν ᾿θλυμπίᾳ νιχῇσας. 

7. Th. Τοῦτο λέγει διὰ τὸν ' Ayzatav. 7 ἦν γὰρ xai »θλυμπιο- 

1δνέχης xal τοῦ ἐν 'Ülupzía βωμοῦ ἱερεὺς 7, διοιχητὴς xai éop- 

ταστῆς, xal οἱ αὐτοῦ πρόγονοι συνῴχισαν τὴν Συραχουσίων 

πόλιν. 

Th. Τὸ μαντείῳ λέγει διότε ἐνταῦϑα οἱ ᾿Ιαμέδαε ἐμαν- 

τεύοντο, ὡς xai αὐτὸς προϊὼν ἐρεῖ. 

90 gl. 7. * * χαί. — * t μαντιχῷ. --- διοιχητῆρ, ἱερεύς. — 

1 xal uey. om. ξ΄. — 8 ϑηητὸν xci ϑηητὸν xal ϑαυμ. 4A. — 

ϑηητὸν ΓΔ Vrat. z α' i" u', ϑαητὸν cett, — 4 ὑποβαλόντες Γ΄ α' i", ὑπο- 

βαλλόντες cett. codd. (xai ὑποβ. om. ξ΄) et. edd. ante Beckium, qui 

primus ὑποβάλλοντες edidit. — εὐτυχεῖ Vrat. 5, μ' ξ' φ' et edd. ante Boe- 

ckhium. — 7 σύνταξις margo μ' ξ΄. — 9 αὐτῶν ξ΄, αὐτοῖ aq. — 

19 τουτ. λαμπρὰν omm.£'etz,in quo hee verba premissa voce σύν- 

ta6 ante paraphr. vv. 5—11 lemmatis vice funguntur. — 14 Lemma 

βωμῷ τε est in α΄, codd. mixtis et edd. — τὴν ξ΄. — ἀργησίαν φ'. 

— xal om. ε΄. — 15 διοικτὴς ξ΄. — 16 αὐτοῦ om. ξ΄. — συῤῥακ. T 

— 17. 18 πόλιν. τὸ (vov ξ΄, τῷ s) μαντείῳ δὲ λέγει α', codd, mixti et 

edd. — 18. 19 διότι — αὐτὸς om. z. — οἱαμίδαι ξ', ---- ἐμαντεύοτο 

μ΄. — 30 διοικιστής e. 
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ὅ. ἘΞ οἰχειστῆς. — * * vai, — 1 χλεινῶν. — 9. ἄν. — 10. ὁ 

πάντα ταῦτα ἔγων. — μὴ φϑονερῶν. — 11. * * πολιτῶν. ---- 

ἐπιϑυμητοῖς ὕμνοις" πᾶς γὰρ ἐπιϑυμεῖ τοῦ ὑμνεῖσϑαι. 
5—11. M. Εἰ δ᾽ εἴη μέν τις ᾿θλυμπιονέχης τῷ βωμῷ τε τοῦ 

Διὸς τῷ μαντιχῷ τῷ ἐν τῇ Πίσῃ ταμίας, ἤγουν ἱερεύς, συνοιχιστῆς 5 

τε (8) τών ἐνδόξων Συραχουσῶν᾽" ταῦτα δὲ τοῦ ᾿Α4γησίου 

εἰσὶ πλεονεχτήματα' (οὐχ αὐτὸς δὲ συνῴχισε τὰς Συραχούσας, 

ἀλλ οἱ πατέρες αὐτοῦ, ὧν τὸ ἔργον ἐπὶ τῷ παιδὲ ἀἰτῶν τέϑησιν 
2 ! /, o 3 " d , *"* O0 2 Υ͂ οἰχεέίως) τίνα χε (9) φύγοε ὕμνον, ἀντὶ τοῦ τίνε ἂν ὕμνῳ ἀνοέχειος 

4 - € 5» 4 4 3" - 4 « . ’ N 

γένοιτο ἐχεῖνος ὁ ἀνὴρ ἐν φῳδαῖς ἐπιϑυμηταῖς ἐπιχύρσας, ἤγουν 10 

ἐπιτυγὼν πολιτῶν οὐ φϑονούντων ; 

gl. 19. * * γινωὼσχέτω. --- * * δή. — τῷ Évyoyrt τὰ τρία 

ταῦτα. — 18, προσφυῇ xal οἰχεῖον. — 14." t ὁ Ayzotac. — 

* ai δίχα χινδύνου. 

11—14. Germ. "lace γὰρ xai γινωσχέτω ὁ υἱὸς τοῦ Xo- 15 
J d C , v M 3 στράτου, ὁ ὑμνούμενος δηλονότι, ἔχγων δαιμόνεον xoà λαμπρὸν 

᾿ , * , - x ^ 0 - 
πόδα xat προοίμιον ἐν τούτῳ τῷ πεδίλῳ xat τῷ Upyq. ὃ τοῖς 

X o εἴ , - ^ /, . ^ Ó 

“μὲν ὑμνοις παρέπονταε actyor, τοῖς δὲ στίχοις ῥυδιμός᾽ xat πόδες 

ἐντὸς τῶν στίχων, oi δ᾽ αὖ στίγοε ἐντὸς τῶν ἔμνων. χαλῶς ἄρα 

χληϑήσονται χαὶ πόδες xai πέδελον ὁ ὕμνος. 90 

M. "loro γάρ] γινωσχέτω δὴ ὁ υἱὸς τοῦ Σωστράτου ὁ 

᾿4γησίας τούτῳ τῷ ὑποδηματι, ἀντὶ τοῦ τούτῳ τῷ ὕμνῳ, τουτέ- 

στι τῷ τῆς νέχης τῶν ᾿θλυμπέων xal τῷ τῆς ἱερατείας xai τῷ 

8 αὑτῶ» (΄. --- 9 τινὰ q. -- χε αᾳ, κεν cett. — 11 ἐπιτυχῶν (΄. — 

φϑανόντων φ. - 19 Ad v. 19 ἀντὶ τοῦ δὴ glossa legitur in a. 

— 185 Delevi lemma ἢ οὕτως. — 16 δηλονότι scripsi pro δῆλον. 

— 21 σύνταξις μ' ξ΄ in marg. Boeckh in textu. — "loro γὰρ £v τούτῳ 

πεδίλῳ est lemma in edd. ante Bockhium, nisi quod deest' lemma 

intedd. Beck. et Heyn. — δὴ om. /'. — &ygoíag ed. Ro. — 22 ὑπ. ἀντὶ 

tov t. τῷ om. Vrat. — τοῦ om. μ΄. — 38 x. tov t. ito. q. — ἱερα- 

τίας uU. 
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τῆς συνοιχίσεως τῶν Συραχουσῶν, δαιμόνιον πόδ᾽ ἔχων, ἀντὲ 

τοῦ δαιμονέως αὐτὸς ἁρμόζων, τουτέστιν ὡς ἀπὸ μοίρας δαέ-. 

μονος. | 

gl. 15. ἤτοι ἐν ἠπείρῳ. ---- ἤγουν ἐν ϑαλάσσῃ. — 16. ἐπαι- 
ὄνδταί. — 17. * διὰ πόνου τινὲ γένηται ὁ γὰρ συμβὰς αὐτῷ πό- 

PEU , , 

vog οὐχ ἐᾷ ληϑὴν χαταχαυγησασϑαι. | 

14—17. Th. '0 μετὰ πόνου xai χινδύνου τὴν ἀρετὴν xatop- 
, , y a * , -« , - 

ϑώωσας πλείστου ἄξιος διὰ τὸ προηγήσασϑαε πόνον τῆς αὐτοῦ 

ἀρετῆς" ὁ δὲ ἁπλῶς οὕτως εὐτυχῶν οὐχ ἐπαινετός" τύχης γὰρ 
- y 1 οεὐμενείᾳ χάλλιστος elvat δοχεῖ. or, οὖν xad τοὺς ἐν ἠπείρῳ xai 

τοὺς ϑαλαττεύοντας οὐχ εἰ xarà σχοπὸν αὐτοῖς χωροίῃ τὰ 
/ -- “«Ψ γ5 4. "1 LY 3 - ^" 4 

πράγματα, τοῦτο σχοπεῖν, ἀλλὰ χαὶ ἀγῶνας χατορϑοῦν ἐϑέλειν.. 
C 1 / ’ E J [ 1 , τοῦτο δὲ λέγεε παραμυϑούμενος  Ayzatav ὡς μετὰ πόνου νιχη- 

σαντα. 

15 M. Ai ἀρεταὶ δὲ αἱ χωρὶς χινδύνων οὔτε παρ᾽ ἀνδράσιν. 
Y 9» » bi , H N 5 — P d δ , 

οὐτ᾽ ἐν ναυσὶ χοίλαις, τουτέστιν οὔτε ἐν γῇ οὔτε ἐν ϑαλάσσῃ 
* N , 4 εἰσὶ τέμεαε, ἤγουν ἐπαινεταί. χυβερνήτης γὰρ ἄριστος ἐν χλύδωνε 
δείχνυται, xal ἀγωνιστὴς χρατατὸς ἰσχυρὸν ἀνταγωνιστὴν ἔχων. 

εἴ τε δὲ χαλὸν σὸν πόνῳ χατορϑωϑδῇ,, πολλοὶ τούτου μέμνηνται. 

1 συνοιχήσεως ᾽,γαΐ. κ ε΄" μ' ξ' φ' et edd. ante Beckium, συνηκχή- 

σεως 4. — πόδα ez, πᾷᾶδ᾽ ζ΄. --- D Glossa Thomans εἴ τὸ xova9 ir 

ἤγουν διὰ m. τὶ y. — λήϑην καταχαυχήσασϑαι (καυχήσ. & ) in codd. et. 

edd. ΓΔ s exceptis inter scholia legitur. Ceterum Beckio tov ante 

xataxavy.excidisse visum est, Heyne ad χαταχαῦχ. interrogandi notam 

uncis inclusam adscripsit. — In I'folium, quo carminis vv. 10—47 

una cum soholiis legebantur periit. — 7 Ὁ om. s, — πόνων ('. — 

τὴν αὐτοῖ ἀρ. ξ΄. — 11 οὐχεῖ u/& q', omm. edd. ante Beckium, qui. 

primus verbis οὐ μόνον ὡς additis lacunam explevit. --- χατασχοπόν 

Vrat. —' χορίοι ξ΄. — 12 τοῦτο] τοῦ edd. ante Beckium, omm. ceti. 

edd. — 16 Lemma ἀχίνδυνοι δ᾽ ἀρεταί addunt edd. — 16 οὔτ᾽ ἐν φῇ 
q edd. — οὔτ᾽ ἐν q. — 17. 18 ἄριστος — ἀγωνιστής om. Vrat. — 

19 siti. — τιμέμν. om. i". — κατορϑωϑὲν q. 
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gl. 18. ὦ. — σοί. — πρόχειρος xai ἁρμόξζων ὁ λόγος ἐχεῖ- 

νος. — 19. * t διχαίως. ---- * t υἱὸν ᾿Οἰχλέους" — * * συνέξῃσες" 

— 20.1 πρός. — 91. * * χαί, 

22. Tr."Enapd ev] ἤγουν χατεχάλυψε σχισϑεῖσα ἐν τῷ 

᾿Ορωπῷ τῆς Βοιωτίας, ἔνϑα xat μαντεῖον αὐτοῦ ἐστιν. 5. 

gl. 22. * t Aauzoác. — Πίαντα xat Θόαντα. 

23. Th. Δέον ἑπτὰ πυρῶν vexpav τελεσϑεισὼν εἰπεῖν, 
, * ' PI - o , ' τελεσϑέντων εἶπε πρὸς τὸ νεχρῶν οὕτω" τελεσϑέντων δὲ 

νεχρῶν ἑπτὰ πωρῶν, ἀντὶ τοῦ νεχρῶν γεγονότων ἑπτὰ χαύσεων. 

ἑπτὰ δὲ χαύσεις λέγει, ἐπειδὴ xal τὰ τάγματα παντὸς τοῦ ' Ap- 19. 

γείου στρατοῦ ἑπτὰ ἧσαν, ὥστε οἱ ἐν ἑνὲ ἑχάστῳ ἀποϑανόντες 
- € , / - , & ,( πυρᾷ ὁπεβληϑησαν πεπαυμένου τοῦ πολέμου xaà ὑποσπόνδους 

- f 1 » - 1 2.9 x τῶν ᾿Αργείων τοὺς αὐτῶν νεχροὺς εἰληφότων" οὕτω γὰρ ἦν ἔϑος. 

ὥστε μὴ νόει τὸ νεχρῶν περὶ τῶν στρατηγῶν" ἀμήχανον γάρ. 

ἐπεὶ " Aüpaccoc μὲν ζῶν ἐξεχεγωρήχει πρὸς " Apyoo, Ἀμφιάραος 

δὲ ζῶν ὑπὸ γῆς χατεπόϑη, Πολυνείχῃς δὲ μετὰ ᾿Ετεοχλέους: 

8 Ad v. 21 glossa ἡνίχα legitur in a. — Schol. Cod. Bodl. β.: 

σύναπτε τὴν κατὰ μετὰ τοὐϊἔμα ow ev. — 4 xattx&Avipey iU, xa- 

τέλυψε μ΄. — ὅ ὀῤῥοπῶ α' ξ', ὀῤῥῥωπῶ Vrat. z u q' et edd. ante 

Beckium. — ἐστίν α΄. — 8 Ad v.23 hsc adscripsit glossator in 

marg. b: ἑπτὰ ταγμάτων ὄντων τῶν στρατιωτῶν ἕχαστος ἐχ τῶν 

ἑπτὰ ταγμάτων φονευϑεὶς εἰς ἰδίαν πυρὰν συνελέγετο. ὅϑεν ὁ ποιῆ- 

τὴς φησί" τῶν νεχρῶν τελεσϑέντων xal ἀποχαταστάντων ἐπὶ τῶν ἑπτὰ 

πυρῶν. ---- δέον εἰπεῖν ἑπτὰ s. --- νεκρῶν excidit in ed. Bockhiana. — 

πελασϑεισῶν ξ΄. — εἰπεῖν omm. 4e. --- 8 τό] τῷ se» ξ΄. — 10 

ἐπ. χατὰ τάγματι Vrai. — παντός om. ξ΄. — 10. 11 ἀργίνου ξ'. — 

11 στρατοῦ Δα’ (᾿, omm. cett. codd. et edd. ante Beckium, qui voca- 

bulo στρατεύματος addito lacunam explevit..— ἑπτὰ om. s. — ἐν 

om. 4. — 192 πεπτωμένου ξ΄. — 15 ζῶν om. ξ΄. — ἐξεχωρήχει At", 

ἐξενεχορήχει ξ'. — ἀμφιάραος Δα’ ἐ΄, ἀμφιάρεως cett, — 16 ζῶν — 

Πολ. δέ om. e. — πολύνειχος. ξ΄. — “κατὰ ἔτ. E. 
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ἐντὸς Θηβῶν ὕχϑη, οἱ δὲ χαυϑέντες rav. στρατηγῶν τέσσαρες 
ἦσαν. τὸ δὲ Orate πρὸς τὸ τελεσϑέντων συναπτέον. 

gl. 93. ** γάρ. — ** δη. — χαύσεων. 

24. M. Taàlaiov(0ac] ἀπὸ rot ἸΤαλαὸς TaÀatev, xa) 

ὅ ἀπὸ τούτου Ταλαϊονέδης, ὡς ἀπὸ τοῦ ᾿Ϊαπετὸς ᾿[απετέών, εἶτα 

ἀπὸ τούτου ᾿]απετειονίδης. ' 

gl. 24. ὃ υἱὸς τοῦ Ταλαοῦ "δραστος. --- 35. * * λόγον. 

27, M. 'Augórepov] εἰ μὲν οὐδετέρως τοῦτο δέχοιτό 

τες, παραχινδυνεύει' οὐ yàp ἑνιχῶς δύναται λέγεσϑαι τὰ ἀμφό- 

10τερα᾿ εἰ δ᾽ -ἀρσενιχῶς xar' αἰτιατιχήν, ἀντὲ τοῦ ἀμφοτεροδέ- 

ἔιον, ἔξω τῆς γνώμης τοξεύει τῶν γρησαμένων αὐτῷ. ἐπὶ γὰρ 

τούτου τοῖ σημαινομένου xal μετὰ εὐϑείας ἔστιν ὅτε λέγουσιν 

αὐτό, ὡς ἐν τούτοις " 

᾿Αμφότερον, πολιός τε νόον πολιός τε χάρηνον. 

15 δοχεῖ δὴ ἐπιῤῥηματιχῶς μᾶλλον AéysaDar, ἀντὲ τοῦ xac 

ἀμφότερα. ὀὕτω γὰρ xat τὴν ἔννοιαν σώζει χαὶ τὸ παραχινδύ- 

. yeupa. λύει xai τῇ χρήσει οἰχείως ἔχει. 

gl. 27. τὸν ᾿Αμφιάραον. ---- " ὥσπερ ἐν τῷ “Ιέρωνος ' OÀup- 

4 Hoc scholium, quod in a extra scholiorum ordinem in marg. 

inferiore scriptum est, omm. q2. — Ταλαονίδας, que nonnullorum 

codicum est scriptura, est lemma in a, ταλαίνιδας in ξ΄, cett. omm. 

lemma. — xe] omm. edd. — B τούτου om. Vrat. — ταλαϊωνίδης 

Vrat. u'q' et edd. ante Beck. — sta] χαὶ &'. — 6 ἰαπετο- 

»iuc ξ΄, ἰαπετιωνέδης Vrat. u q' et edd. ante Beckium. — 8 Hoe 

scholium om. s, in marg. inf. scriptum habet ὦ, post ἤγουν τῷ ᾿4γη- 

σίᾳ (p. 207, 10) legitur in q. — εἰ μὲν οὖν οὐδετέρων ξ΄. --- οὐδετέρος 

a. --- 10 εἰ δ᾽ οὐδ᾽ q. — ἀῤῥεν. qu". — αἰτικὴν a. — 12 us? εὖϑ. a. 

— ὅτε] ὃ Vrat. — 14 xdgwov a, xdgxoov ξ΄. — «Similes versus 

sunt lliad. y, 74. « 516». Boeckh. — 15 μᾶλλον] ταῖτα ξ΄. — 16 

yàp omm. Vrat. /" u' &' φ'. — ἔνοιαν q. — 17 τῷ xo. ξ΄. — 18 Glossa 

Thomana in α΄, codd. mixtis (s excepto) et edd. in scholiorum 

corpus recepta est cüm hac varietate: ὀλυμπιονίχης ξ΄, ὀλυμπιονίκῃ 
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ztovéxet (Ol. I 165) ἔφαμεν τὸ ἀμφότερα ἐν τῷ Πέποιϑα dé 

μῇ τινα ξένον, οὕτω xa) τοῦτο. ---- 28. " * xai. -— δεξιόν" 

«ὅμοιόν ἔστε τῷ παρ᾽ 'θμήρῳ βασιλεύς T ἀγαϑὸς χρατερός 

τ᾽ αἰχμητής. — 29. πολέμῳ. ---- μάγεσϑαι ἀγαϑόν. 
18---29. Μ-ο  Ω ' Arzaía, πρὸς σὲ δέ ἐστιν ἔπαινος ἑτοῖμος, ὅ 

ἤγουν πρόχειρος, οὐ σὺν πόνῳ εὑρισχόμενος, ἅτε δηλονότι ὑφ᾽ 

ἑτέρου προειρημένος, ὃν δικαίως ἐφϑέγξατό ποτε ὁ "Αδραστος 

διὰ γλώττης εἰς τὸν μάντιν τὸν ᾿ἀμφιάραον τὸν υἱὸν τοῦ ᾿Οἰχλέος, 

ἡνέχα χατέσχεν ἡ γῇ αὐτόν τέ νιν, ἤγουν xai αὐτὸν ἐχεῖνον, xai 

τὰς ἕππους αὐτοῦ τὰς φαιδίμας, τουτέστι τὰς λαμπράς, τὰς πε- 10 

ῥιφανεῖς. τῶν νεχρῶν γὰρ δὴ τῶν ἑπτὰ πυρχαϊῶν τελεσϑέντων, 

ἤγουν συναχϑέντων xal ἀποχαταστάντῶν ἐπὶ τῷ δοϑήσεσϑα: 

τῇ πυρᾷ ἑπτὰ γὰρ ταγμάτων ὄντων ἑχάστου τάγματος οἱ πε- 

σόντες εἰς ἰδίαν πυρχαϊὰν συνελέγοντο᾽ εἶπεν ἐν ταῖς Θήβαις ὁ 

υἱὸς τοῦ Ταλαοῦ ὁ" Adpaaros τοιοῦτόν ct ἔπος " ποϑῶ ἰδεῖν δη- 15 

Aovótt τὸν ὀφθαλμὸν τῆς ἐμῆς στρατιᾶς, ἀντὶ τοῦ τὸν περιφανέ- 

Vrat. |," οὐ edd. inde & Beckio, qui ad h. l. satis mire «Vulgo: ἐν 

τῷ “Ιέρωνος Ὀλυμπιονίχει. Utrumque vitium emendavi. Secundum 

earmen est in Theronem [nimirum θήρωνος 'O^vuruovixg edidit] » 

annotavit; sed idem hsc de scholio recenti ad v. 116: «Reliqui ἢ. 1. 

formam novam 'Oivumioviwet, quam supra v. 27 mutaveram; etenim 

fieri potest, ut ista forma Ὀλυμπιόνιχος (in- Neutro) peouliaris | et 

propria Grammatico recentiori fuerit.» 

1 δὲ om. I. — ὅ σύνταξις 2q' in textu, ε΄ u in marg. — ἐστιν ὁ 

ἔπ. codd. et edd. a q ε΄ exceptis. — ἑτοῖμος aq, ἕτοιμος cott. — 8 ἀμφιά- 

oq«ov a q «ι΄, ἀμφιάρεων cett. — ὀΐϊχλέος aq, ÓixAtovg oett. — 

9 xaí post ἤγ. omm.-codd. mixti. — 10: φαιδέμους ᾳ ξ΄. — tovt. 
tác] xal |". — τὰς π.] καὶ x. ιἰ΄. — 11 γὰρ om. a in fine: versus. — 

12 συναϑροισϑέντων s. — ἀποκχαϑιστάντων ξ΄. — ἐπὶ τὸ ὅδ. (/". — 

18 τῇ πειρᾶ μ΄. — πραγμάτων q. — 14 ἐν ταῖς Θήβαις om. a. — 

15 υἱὸς τοῦ λαοῦ a.— ó omm. codd. mixti. — τοιοῦτόν τι a. qu" E, 

τοιοῦτό τι celi. — δηλονότι ἰδεῖν φ'. — 16 τὸν "ante πδρ. omm. qz. 
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στατον xai &&aíperoy, τουτέστι “τὸν ᾿Αμφιάραον, ἀμφότερον, 

ἐπιῤῥηματιχῶς ἀντὶ τοῦ xat' ἀμφότερα, μάντιν τε ἀγαϑὸν ὄντα, 

ἤγουν ἀγαϑὸν τὴν μαντιεχῆν, χαὶ δουρὲ μάρνασϑαι, τουτέστι xal 

ἀγαϑὸν χατὰ ἑὴν ἐν πολέμῳ μάγην. | 

& gl. 29. * τοῦτο τὸ πρὸς 'Augtópaoy ῥηθέν. xal yàp xal 

αὐτὸς ἀμφότερά ἐστι, xa) ἀνδρεῖος χαὶ ἐχ μάντεων χαταγόμε- 

vos. — 80, τῷ ' Agata. — ὕμνου" οὗτος γὰρ αἴτιος τοῦ ὕμνου 

νεχῆσας γεγένηται. | 

31. Germ. Πάρεστι] τὸ ἐστί xarágaote, ἡ χατάφασις 

10 δὲ συγχατάϑεσις xal οἱονεὶ. συναρμογή. ἐπεὶ δὲ οὕτως ταῦτά 

celat, τεϑήσετα; τὸ πάρεστω ἀντὲ τοῦ ἁρμόξει. τὸ γὰρ ἐστὲ 

χατάφασις. | 

gl.31. * * Νῦν zápar: γράφε. δεὰ τὸ μέτρον xai οὗ 

δύσερές τες εἰ δ᾽ ἄλλως γράφεις, οὐχ ὀρϑὸν ἔσται. --- 39. 

db * μάτην φελόνειχος. ---- ** ὧν ἐγώ. ---- 33. οὖν. ᾿ 

35. Germ. Τοῦτο αὐτὸ προσμαρτυρήσω τὸ προδεδηλωμέ- 

yov, ὅτι εἰς πάντα 0 4γησίας παραπλήσιος ἦν τῷ Auguapág. 

.1 τὸν om. Vrai. — ἀμφιάραον aq: (amphiaraum 4"), ἀμφιάρεων 

celi. — 2—4 “μάντιν — μάχην om. ;". ---, 8 μάρνεσϑαι q. — 

4 ἐν τῷ πολ. Vrai. zu' € φ'. — 6 Gloss& Thomana in «' et oodd. 
mixtis et in edd. inter scholia legitur, sio: Τὸ x«i ἀνδρί] (σύνταξις 

quod μ΄ in marg. habet, premittitur in ed. Boeckh.) τοῦτο τὸ (τὸ om. I- 

&dd. miniator in ξ΄ ) πρὸς ἀμφιάραον (sic ΓΔ o' i", ἀμφιάρεον φ΄, ἀμφιά- 

θεων ceti) ῥηθὲν ἁρμόζει (ἐπὶ ἀμφιάρεω δηλονότι ῥηϑὲν ἔπος πάρεστι 

νῦν ἀντὶ τοῦ ἁρμόζει ξ' ex paraphr. Mosch.) χαὶ τῷ, ᾿4γησίᾳ. καὶ γὰρ 

καὶ (xol ὃ ἐ", ὃ a, καὶ om. Vrat.) αὐτὸς ἀμφ. ἐστι οἷο. usque ad χατα- 

γόμενος. — 9 Πάρεστι scripsi pro τὸ δὲ πάρεστι. ---- τὸ ἔστι U οἱ ed. 

Mommseni. — ἦ excidit apad Mommsenum. — 11. πάρεστι ed. Mcmm- 

seni. — 14 γράψεις α΄, γράφεις cett. qui quidem Triclinii notulas ex- 

hibent. — 16 Hoc scholium, cui in ὦ) et ed. lemma Τὸ xai ἀνδρί 

(v. 29. 30) prefixum est, ad v. 35 rettuli. 
e 
*. 
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gl. 35. τὸ πρὸς ' Augrápaoy ῥηθέν. — τῷ Arjete- — ga- 

νερῶς xat ἀληϑῶς. 

36. Germ. Εἰχότως ἐπιτῥαπῆναι παρὰ τῶν Μουσῶν αἰτιᾶ- 

ται, ἐπειδὴ οἶδεν ἁρμοστὸν xat ἁρμόδιον ὃ ποιγτὴς τὸ ὀμνύειν 

τοῖς ἐγχωμιάξουσι τὸν ὄρχον ἐπιτρεπόντων τῶν σοφῶν. 5 

gl. 36. τοῦτο εἰπεῖν μὲ παραχωρήηήσουσε" λέγει δὲ διὰ τὴν 
αὐτοῦ γνώμην, ὡς ἀχριβῶς τοῦτο ἐπισταμένην. | 

29—36. M. Τοῦτο τὸ ἐπὶ ᾿Αμφιαράῳ δηλονότι ῥηϑὲν ἔ ἔπος 

πάρεστι νῦν, ἀντὲ τοῦ ἁρμόξει, xal τῷ ἀνδρὶ τῷ Συραχουσίῳ, 
2S SU" ν pow y. 2. , PE τῷ δεσπότῃ rob μετὰ 7opeías ὕμνου, ἤγουν tQ* ᾿4γησίᾳ. οὔτε 10 

Ἃ P d N 3 4 4“᾿ M 7 φιλόνειχος ὧν (32) οὔτε τις ἄγαν σχληρὸς εἰς ἔριν, xut μέγαν 

ἔρχον ὀμόσας, τοῦτο τὸ ἔπος, ἤγουν τοῦτον τὸν ᾿ ἔπαινον 

ἀληϑῶς αὐτῷ, τῷ ̓ 4γησίᾳ, μαρτυρήσω. αἱ γχυχύφωνοι δὲ ᾧδαὲ 

ἐπ’ ἐμοὲ τοῦτο δώσουσιν, ἤγουν οὐχ ἀντίτάξονται, G'UvÓ pa.100y- 

ται τῇ μαρτυρίᾳ. ᾿ 15 

gl. 37. Zwoys τοῦ ἀγησίου, ἤγουν & φυγὴ ἐμή. — ἤγουν 
eo .» . , MD 1 €- y 3 -^- 1 , 

ὑπὸ ζυγὸν üyays' λέγεε δὲ avri τοὺ Gpyou ἐπαινεῖν τοὺς Ayz- 

8 «Hic Scholiasta ,Reote* iuquit ,poeta ἃ Musis veniam petit, quo- 

niam ez hoc permiserint, quippe aptum et decorum choro esse novit 

iuramentum facere, quum sapientes id permittant vel imperent' » Momm- 

.8en. — 8 σύνταξις ι΄" μ' ξ' y in marg. — Lemma τὸ xal ἀνδρὶ delevi 

eum aq. — τὸ &dd. miniator in ξ΄. — ἐπιαμφιάρεων ξ΄. -- ἀμφιαράῳ 

444, ἀμφιάρεῳ cett. — 9 τῷ pax. ἀνδρί ξ' . — 10 τῷ μετὰ «ξ΄. 

— 10. 11 οὔτε φιλ. — ἔριν ex aq ent, in cett. ex Triclinii sententia | 

οὔτε δύσερίς τις ὧν (ὧν exeidit in ed. Bockh.) τουτέστιν ἄγαν σχληρὸς 

εἰς ἔριν οὔτε φιλόνεικος ( οὔτε φιλόν. om. /") legitar. — 11 οὔτέ τις a. 

— 18 dy. δηλονότι μαρτ. q et ed. Ox. --- μαρτυρήσει 6. --- 14 ἐπ᾽ 

£ (sic) a. — 17 sq. ἄγαγε" .λ. δὲ ἀντὶ v. ἄρχου ἐπ. (om. τοὺς Ἶ᾽4γ. 

ἵππους) Vrat, ἄγαγε" λ. δὲ ἀντὶ τ. τὰς ἀγ. ἕτπους ἄρχου ἐπ. μ΄, ἄγαγε" 

ἀντὶ τοῦ ἄρχου £m. à. δὲ τοὺς ἀγ. ὅὕτπους «'; ceteros non consului, 

sed 4 librum secutus sum. 
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σίου ἵππους. — 38. ftot τὰς ἡμιόνους, περιφραστιχώς. — 

99. χαϑά ἐστι. o 

37—39. Germ. 'H σύνταξις αὕτη. ἀλλ ὦ ᾧΦνντις xal ὦ 

ἡνίογε, ὦ νοῦ, ξεῦξον ἤδη μοι τὸ σϑένος τῶν ἡμιόνων, ἢ xal 

.5 χαϑὰ τάχος xa) ταχέως, αὐτόχρημα. ἢ οὕτως. ἀλλ ὦ Qivrte,. 

ζεῦξον ἤϑη μοι τὸ σϑένος τῶν ἡμιόνων, a? xat αἵτινες, ἤγουν ai 

ἡμίονοι, ἄντιχρυς ὑπάρχουσε τάχος xai ταχέως, αὐτόγρημα " 

αὐτὴ καὶ ποιότης, ἡ ταγυτῆς. | 
gl. 39. * ἕνα. — " * χαί. — ἤτοι ἐγχωμίου προσήχοντι 

10 τόπῳ. — 40. πορεύσομεν. — τὸ ἅρμα ἤτοι τὸν ὕμνον. --- 

* * xai. — τῶν ' Áyzatou προγόνων. 
39. 40. Germ."0gpa χελεύϑῳ τ᾽ ἐν χαϑαρᾷ] ἵνα ἐπι- 

βιβάσωμεν xal πορεύσωμεν ἐν χαϑαρᾷ xai ἀνεμποδίστῳ ὁδῷ" 

τὸν ὄχχον xal τὸ ἅρμα xai ὄχημα. 

15 40. 41. Th. Τὸ πρὸς εἰς τὸ γένος συναπτέον, οὕτω" xat 

ἔχωμαε xal ἔλϑω xai πρὸς τὸ γένος τῶν ἀνδρῶν. 

gl. 41. αἱ τοῦ ᾿4γησίου ἡμίονοι, ἤγουν τὸ αὐτὰς ἐγχωμεά- 

ζειν. — 42, * 4 ὁδηγῆσαι ἡμᾶς. — 48. τὴν τοῦ ἐγχωμίου. --- 

ἐστεφανοῦντο γὰρ xai oi ἵπποι. — 44. ** ἤτοι ἐστεφανωϑησαν.. 

90 — "* πρέπει. --- εἰσόδους, ἀρχάς. --- 45. ἀνοιγνύναι. — ταῖς: 

ἡμιόνοις... 

97---45δ, M. ᾿Αλλ ὦ Φίντις, ἤγουν ἡνίογε" πρὸς τὸν ἑαυτοῦ 
δὲ λέγει νοῦν᾽ ζεῦξον ἤδη ἐμοί, ἤγουν ἀπὸ τοῦ νῶν, τὸ σϑένος. 

τῶν ἡμιόνων, τουτέστι τὴν δύναμιν τοῦ λόγου τοῦ περὲ τῶν. 

25 ἡμιόνων τοῦ ᾿Αγησίου χαϑ' ὅσον τάχος, (39) ἔπως ἐν ὁδῷ χα-- 

3 Delevi δὲ post ἧ. — 18 ὁδῷ excidit apud Mommsenum. — 

15 Hoc scholium ex 4 α’ ;" accessit. — 22 σύνταξις u'-& in marg., 

Bockh in textu. — ὦ φέντις est lemma in ξ΄. — ἐνέοχε 4. — 28 δὴ 

λ. ξ΄. — - ἀποτουνῦν a. — 9D τοῦ &y. τοῦ xa9' ὃ τάχους ξ΄. --- ᾿Αγησία ἢ 

— χαϑόσον qs. 
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auod, τουτέστι διχαίᾳ, ἀναβιβάσωμεν τὸν Óxyov, ἤγουν τὸ 

ὄχημα, ἀντὶ τοῦ τὸν ὕμνον τὸν ἐπὶ τῷ ὀχήματι, ἀφέχωμαί τε xal 

πρὸς τὸ γένος τῶν ἀνδρῶν, ἤγουν πρὸς τὸν " lauov. χεῖναι γάρ(4:1), 
Y € € , -3 , 4 ς J “- ἤγουν αἱ ἡμίονοι τοῦ ᾿Αγησία μόναι δηλονότε ἐξ ἁπάντων τῶν 
P d * 4 LJ. , » δ ἢ» - ἄλλων ἵππων ἐπὶ τὴν ὁδὸν ταύτην, ἤγουν τὴν πρὸς τὸ γένος τοὺ 5 

* d » * bd 

᾿Αγησία ἐπίσταντας ἡγεμονεῦσαι, ἤγουν ὁδηγῆσαι, προοδο- 
« ΟῚ * 4 , 

ποιῆσαι" ἐπεὶ στεφάνους ἐδέξαντο, ἤγουν ἐστεφανωϑῆσαν ἐν 

τῇ ̓ θλυμπίᾳ. χρὴ τοίνυν (44) ἀναπιτνάμεν, ἤγουν ἀναπεταννύειν, 

ἀνοίγειν, χάριν αὐτῶν, τῶν ἡμιόνων δηλονότι, τὰς πύλας τῶν 
o 9 .* - i € - "9 1 , 1 « b J 

ὕμνων, ἀντὶ τοῦ χρὴ ὑμνεῖν αὐτάς. ---- (πὸ τοῦ πιτνω, τὸ πίπτω, 10 

xai τῆς ἀνὰ προϑέσεως ἀναπιτνῶ. ἀφ᾽ οὐ ἀναπιτνᾶν xai ᾿ωρι- 

χῶς ἀναπιτνάμεναε xal ἀναπιτνάμεν ἀντὲ τοῦ ἄνω χεῖσϑαι 
- » * , 5 - 5 ἢ A 

ποιεῖν, ?youv ἀνοίγειν, ἀναπετᾶν. ἀποβάλλει δὲ τὸ προσγεγραμ- 
, M J λ 1 * 2 M ἝΝ μένον xai συστέλλεται xarà τὴν ἀχολουϑίαν τοῦ ἔμεναι, δόμε- 

ναι, ϑέμεναι. 15 

46. Th. Εὐρώτου τοῦ Μαχωνιχοῦ ποταμοῦ ϑυγάτηρ γέγονε 
| 

1 ἀναβιβάσομεν ταί. u' 9, ἀναβηβάσωμεν sz, ἀναβιώσω- 

μὲν q. — 2 τοῦ om. /". — ἱχωμαΐ tt ante ἀφίκ. add. [4] 

edd. — 8 τῶν om. /". — Ἶχεῖναι z. — 4 ἀγησίου codd. mixti et 
edd. — 5 ἄλλων om. ξ΄. — 6 ἀγησίου codd. mixli et edd. — 

ἐπίσταται a. — 8 ἀναπετανύειν μ΄, ἀναπιταννύειν ξ΄. — 10 Hoc 

eomma etiam glossator libri b in marg. adscripsit, qui in calce 

οὕτω καὶ τὸ ἀναπιτνᾶν ἀκαπετάμεναι (sic) λέγεται Δωριχῶς xal 

ἀναπετάμεν addidit. — Ante ἀπὸ lemma ἀναπιτνάμεν est in edd. 

inde à Beckio. — 11 ἀναπιτνῶν Vrat. — ἀναπιτνᾶς ξ΄, ἀναπιτνάμεν edd. 

inde a Beckio. — 11.19 ἀναπιτνᾶν óc. xal ἀναπ. z, qui 0:n. ἀντὶ ---- 

ϑέμεναι. ---- 12 ἀναπιτνάμεν pro ἀναπιτνάμεναι a. — τοῦ ἀναχεῖσϑαι 

4. — 18 -ἀποπετᾶν Vrat. — δὲ] γὰρ εἰ. — τὸ om. Vrat, — 14 τοῦ] 

αὐτοῦ q. — ἔμμεναι Vrat. ἐ μ' E φ' et edd, ante Oxx. — 14. 16 δόμμεναι 

ϑέμμεναι i". — 16 Similia habet glossator libri b: Τοῦ Εὐρώτα τοῦ 

“αχωνιχοῖ ποταμοῖ ἦν 9vydtgo ἡ Πιτάνα. αὕτη ὑπὸ vov Ποσειδῶνος 

συλλαβοῦσα ἐτέχετο τὴν Εὐάδνην xol τεχοῦσα δέδωχε χρυφίως τοῖς 

Seholia Pindar. ed. Abel. 14 
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Πιτάνα. αὕτη ὑπὸ Ποσειδῶνος ἔγχυος: γενομένῃ xat τῷ Qoxew 

εἶναι παρϑένος λανϑάνουσα, ὅτε χαερὸς ἤχει τοῦ τοχετοῦ; 

γεννήσασα τὴν Εὐάδνην δέδωχε ταῖς ᾿ἀμφεπόλοις λάϑρα πρὸς 

Ἀξπυτον τὸν ᾿Αρχάδων βασιλέα ἀγαγεῖν τὸ βρέφος. ἄλλοι ὃδέ 

φασι, xal ἀληϑὴ λέγοντες, ὡς ἡνίχα τοῦτο ἐγέννησε, διὰ τῶν. 

ϑεραπαινίδων εἰς ἐρημίαν ἐξέϑηχεν" ὅὄϑεν ἀνελόμενος Αἔπυτος 

ἔτρεφεν. ὃ' xat Πίνδαρος - εἰδώς, ἐπειδὴ ἐγχώμιον ᾿Αγησίου 

ποιεῖται, ἀντὲ τοῦ εἰπεῖν ἐχϑεῖναε αὐτὴν τὸ βρέφος ἐχπέμφαι 
* v 4 , / . » , - » ᾿ 

πρὸς Αϊΐπυτον λέγει. ἀτεμέαν γὰρ ᾿4γΊησίου εἶχεν ἄν. 

: 51..46. τὴν ̓ 4γησίου προμήτορα. — ποταμοῦ Λαχωνιχοῦ. 

— 47. ἀναδραμεῖν με τῷ ὕμνῳ. --- ἐγχαέρως" δεῖ γὰρ τοὺς 

προγόνους αὐτοῦ πρῶτον εἰπόντα εἶτα xal ἐπ᾿ αὐτὸν χαταβῆναι" 
£ Lj EE 1 * ἃ ^w ^ — * ' - e — 48. ἡ Πιτάνη. — 49. ἑνωθεῖσα γαμεχῶς. {τῷ υἱῳ 

^ , l3 Ce y , » - 

τοῦ Κρόνου. ---- 80. τὴν ὠσπερ ia τρίχας ἔχουσαν. --- γεννγη- 

15 σαι. — ** οἱ γράφοντες ἰοπλόχαμον ἀγνοοῦσι τὰ μέτρα. 

51. Th. Τοῦτο διπλῶς νόει.-.φασὲ δὲ χρύφαε τὴν -παρϑε- 
, 3 Pj ! * ? Ww 4 ς , y ' νέαν ἐν τοῖς χόλποις τὴν ὠδῖνα, τουτέστιν ἡ παρϑενέα ἤτοι τὸ 

δοχεῖν παρὰ πάντων παρϑένον εἶναι ἔχρυῴφε τὴν συμβᾶσαν αὐτῇ 
« * -μ I * ey 

ὑπὸ Ποσειδῶνος ὠδῖνα, ἀντὲ τοῦ λανϑάνειν ἐποίησεν. ἢ οὕτω. 

- —-————— ————— 

δούλοις ἀγαγεῖν τὸ βρέφος πρὸς Almvtov τὸν βασιλέα τῶν ᾿Αρχάδων. 

αὕτη δὲ ἡ Πιτάνα ἔχτισε καὶ πόλιν καλέσασα αὐτὴν ὁμώνυμον ἑαυτοῦ 

(sic). — ἱστορία περὶ τῆς πιτάνης s α' μ' φ' in marg., Boeckh in textu 

(in cett. edd. nihil nisi ἱστορία legitur) — Lemma πρὸς πιτάναν δὲ 

(παρ᾽ εὐρώτα πόρον add. Vrat.) delevi cum. 44 et edd. inde 8 Beckio. 

1 ἔγχυος ytvou.] ἐγγενομένη s uM φ', ἐγγινομένη ex fyy&üvo- 

μένη Vrat, ἐγγενομένης ξ΄. — 2 λαμβάνουσα ι΄. — ὃ χαιρὸς ξ'. — 

ἤκει Λ. ἦχε oett. (ἦχε καιρός ι΄). — 8 τοῖς Gup. Al. — 4 αἰυπ- 

τὸν ξ΄. — τὸν A Vrat. ἀ’ μ' φ', τῶν ξ΄, omm. cett. (arcadum regem 

est in ,"). — 4. ὅ δὲ φασὶ “α΄. — OG αἴγυπτος ξ΄. — 7. ἔτρεφεν 

Aa20' C" μ' ξ' φ', ἔϑρεψεν cett..— 8 τὸ Bo. αὐτὴν 4..— 9 ἠγησίου 2, 

᾿4γησίας coni. Beek..— .16 Hoc scholium οχ. ΓΖ. edidi. m 
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᾿χρύφαι δὲ τὴν "ἐν. τοῖς χόλποις. ὠδῖνα τὴν παρϑενίαν, τουτέστι 

«0 ἐγχύμονα αὐτὴν ὑπὸ Ποσειδῶνος γενέσϑαι, πόῤῥω: αὐτὴν 

τῶν παρϑένων ἐποίησε. τὸ δὲ ἐν τοῖς. χόλποις λέγεε διὰ τὸ 

.elyat τὴν ὠδῖνα. ἐντὸς χόλπου. εἰ χαὲ εὕρηται παρά ciat τῶν 

βιβλίων χρύφε τὸ Φε ψιλὸν ἀντὲ τοὺ ἔχρυφε χατὰ συγχοπὴν 5 

τοῦ €, ἀλλ οὐχ &yet λόγον' ἀμήχανον γὰρ οὕτω συνταχϑῆναι" οὐ 

γάρ ἐστι τὸ ὠδῖνὰ εὐϑεῖα, ἀλλ αἰτιατεχή, ὥστε ζ) ζητητέον τοὺς 

οὕτω λέγοντας, τίς ἔχρυψεν; ^ δος ΤῸΝ, 
ΤΥνὴ. Τοῦτο διπλὼς νόει. ἔχρυφε δὲ ad Πιτάνη ἐν τοῖς χόλποις 

“τὴν παρϑενίαν xal παρϑενιχὴν ὠδῖνα, ἤγουν ἣν συνέλαβεν ὠδῖνα 10 

.Éxpude παρϑένος εἶναι δοχοῦσα. ἢ οὕτως" ἔχρύψε δὲ ἐν τοῖς 

,χόλποις τὴν ὠδῖνα τὴν παρϑενέαν, ᾽τουτέστε τὴν ᾿χρυφίως γενο- 

“μένην. Παρϑένιοι γὰρ. λέγονται παῖδες ot ̓ λάϑρα τιατόμενὸοι παρὰ 

τῶν ἔτε νομιζομένων εἶναι παρϑένων. οὕτω "tou xai “θμηρός 

-£7et (ll. Π 179)" : m U 15 

Τῆς δ᾽ ἑτέρης Εὔδωρος. ̓Αρήιος ἡγεμόνενεν:. | 

Ilapévtos.. 

ἐμοὶ δὲ δοχεῖ χάλλιον παρϑενέᾳ γράφειν, iV εἴη σαφὴς ὁ 

λόγος οὕτως ἔχρυφε δὲ τὴν ἐν τοῖς χόλποις ὠδῖνα ἐν τῇ παρ- 

“ϑενίᾳ, ἤτοι ἐν τῷ δοχεῖν ἔτε παρϑένος᾽ εἶναι. εἰ δ' ἐπὶ εὐϑείας 20 

c0 παρϑενία νοήσεις λέγων, ἔχρυῴψε δὲ ἡ παρϑενία τὴν ἐν 
τοῖς χόλποις ὠδῖνα, οὐ. μόνον σαφέστερος ἂν εἴ) ὁ λόγος, ἀλλὰ 

xal χατὰ σύνταξιν ἀρίστως ἔγων. οἱ δὲ γράφοντες τὸ qat 

— -.-- --'- 

9 Lemma χρύψε δὲ παρϑενίαν est in ξ΄ ; ἡμέτέρον margo α', 

toi τρικλενίου margo (΄. — 10 ἣν om. ξ΄. — 10. 11. ὠδίμα παρύψε 

παρϑ. 5. — 11 δ᾽ ἐν edd. — 12 τὴν ante ὠδ. om. s. — 14—17 

οὕτω — Παρϑένιος om. ("..— 16 φασι s. — 16 ἄδωρος ἀρίηος ξ΄. — 

ἡγεμόνευε &' οἱ edd. ante Boeckhium. — 18 παρϑενία εἰ u' φ', nao- 

ϑενίαν ξ΄. — i d$ 7. — 19 δὲ] διὰ 2, om. Vrat. — 20 7yovv ('", 

-omm. [u'] edd.. — εἰ δὲ /". — 31 νοήσης ('", ἥσεις (sic) Vrat., Mad 

-edd. — 23 ἀορίστως Vrat. 

]4* 
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δίφϑογγον, ἵνα πρὸς τὸ λέγεται συντάξωσιν, ἀγνοοῦσι τὰ 

μέτρα. | 

gl. 51. * λέγεται. — * τὴν παρϑενιχην. — 992. ἤγουν τῷ 

νενομισμένῳ τοῦ τοχετοῦ. — 93. * τὰς δούλας. — * αὐταῖς. 

94. Germ. Τὸ πορσαίνειν ἀντὶ τοῦ τρέφειν. γίνεται δὲ ἀπὸ 

τοῦ πόρσω, τὸ μαχράν, ἐξ οὗ xai πόρσιον τὸ μαχρότερον. τῷ 

μηχύνειν γοῦν παρέπεται ἡ αὔξησις, ἡ δὲ αὔξησίς ἐστι xai ἐν- 
τοῖς ἐμψύχοις σώμασιν οὐχ ἄλλως εἰ μὴ διὰ τροφῆς. ῥηθήσεται 

πορσαδνειν οὖν τὸ τρέφειν. 

gl. 54. * τρέφειν xai αὔξειν. ---- * t δοῦναι. — * t τῷ υἱῷ: 

τοῦ ᾿Ελάτου τῷ Αἰπύτῳ. — 595. τὴν Euddvzv. — * * ὁ Aczu- 
τος. — * t ἐβασίλευεν. — * * ἐν. 

46—55. M. Πρὸς τὴν Πιτάνην δὲ τὴν τοῦ ὀνόματος αὐτῆς 
μεταδοῦσαν τῇ πόλει τῇ παρὰ τὸ ῥεῦμα τοῦ ξύὐρώτα τοῦ ποτα- 

μοῦ δεῖ σήμερον ἀπελϑεῖν ἐγχαέρως, ὅτις (48) τῷ Ποσειδῶνε: 
μιγεῖσα τῷ υἱῷ τοῦ Κρόνου λέγεται τεχεῖν αὑτῷ ϑυγατέρα με-. 

λανοπλόχαμον τὴν ὐάδνην. χρύψε (81) δὲ παρϑενίαν ὠδῖνα 

χόλποις ἡ Πιτάνη, ὕγουν συνέλαβε δὲ ἐν τοῖς μυχοῖς τῆς γαστρὸς: 

ἐγχυμόνησιν, σύλληψιν παρϑενιχην. ἀσάφειάν τινα ἔχει ὦ λόγος, 

ταύτης δὲ αἰτία ἡ διάλυσές ἐστιν. εἰ γὰρ συνημμένος ὁ λόγος 

ἐλέγετο, ἣν ἂν σαφὴς ἔγων οὕτως. τις τῷ Ποσειδῶνι μιγεῖσα 
τῷ υἱῷ τοῦ Κρόνου, λέγεται συλλαβοῦσα ἐν τοῖς μυχοῖς τῆς: 

D Delevi δὲ post τό. — 6 μαχρότερον scripsi pro μαχρὸν collato 

scholio Germ. ad Ol. I 183. — 7 otv ed. Mommsen. — 8 εἰ διὰ μὴ 

U, tacite corr. Mommsen. — 18 πρὸς πιτάναν δὲ est lemma in ξ΄, in 

euius margine περὶ τῆς πιτῆς (sie) πιτάνης legitur. — σύνταξις a 

οὐ Beckh in textu, ξ΄ 9' in marg. — τὴν ante τοῦ omm. s ξ΄. — 14 

τὴν πόλιν τὴν m. 4.— τῇ ante παρὰ om. ξ΄. — τοῦ ante ποτ. om. (". — 

15—17 qus neptuno mixta filiam peperit euadnen /". — 17 χρύψαι 

q. — 18 ἡ Πιτάνη (xetávg a) ex aq- addidi. —. συνέλαβεν δὲ q, δὲ 

om. a, — 21 ἂν ἀσαφὴς ι", ἀσαφὴς (om. ἄν) ξ΄. — τῷ om. ε΄, — 

22 τῷ υἱοῦ φ΄. — τῷ υἱῷ t. Ko. om. /". — λέγεται om. s. 



SCHOLIA AD OL. VI. 913 

γαστρὸς σύλληψιν παρϑενιχὴν τεχεῖν αὐτῷ Üuyarépa μελανο- 

πλόχαμον τὴν βὐάδνην. χατὰ τὸν μῆνα δὲ τὸν ὡρισμένον (52) 
- w ? γ M Dp ^ “ Y » ἢ - 

τοῦ τόχου, ἤγουν αὐτίχα δὲ xaÜ ὃν μῆνα Écexiy αὐτήν, πέμ- 

πουσα ἀμφιπόλους, ἀντὲ τοῦ προσπόλους, ἤγουν δούλους, ἐχέ- 

λευσεν αὐτοῖς δηλονότε δοῦναι τὸ βρέφος τῷ Zpwt (84) τῷ 

Εἰλατίδῃ, ἤγουν τῷ Αἰπύτῳ τῷ υἱῷ τοῦ ᾿Ελάτου πορσαίνει, 

ἤγουν ἀνατρέφειν, αὔξειν. ἀπὸ τοῦ πόῤῥω πόρσω, xoi ἀπὸ 

τούτου πορσαίνω, τὸ εἰς προχοπὴν ἄγω xai πόῤῥω ποιῶ ἐχεί- 

νου, ἐφ᾽ ᾧ ἐστιν. 

99. Th. Πάντες μὲν οἱ ὑπομνηματισταὶ τῆς Αρχαδέας εἶναι 

πόλιν τὴν Φαισάναν διεδέξαντο, ὁ δὲ Δίδυμος τῆς "ἤλιδος αὐτὴν 

εἶναί φησι xai ὑπεραπολογεῖται τοῦ ῥητοῦ οὕτως, ὅτε ποτὲ οἱ 

᾿Αρχάδες xat τῆς " Hitdoc ἐβασίλευον χατὰ τὸν γρόνον τοῦ Ai- 
πύτου. οἱ δὲ βουλόμενοι τὴν Φαισάναν ᾿Αρχαδιχὴν εἶναι τὸ περὶ 
᾿Αλφειοῦ οὕτως ἀπολύονται, ὅτε διὰ Φαισάνης Éyet ὁ ποταμὸς 

tà ῥεύματα" φέρεται yàp ἐξ Aalae χώμης ᾿Αρκχαδεχῆς" καὶ ὅτε αἱ 
πηγαὶ tob Αλφειοῦ ex Νασσέως τῆς ᾿Αρχαδιχῆς εἶσε xal μετα- 

“ποιοῦνται αὐτοῦ οἱ Αρχάδες. 

gl. 56. * ὄνομα πόλεως. — t πόλεε. — 57. ἐν τῷ Alnóto. 

2 ὠρισμένων a. — 4 τοὺς dug. ᾳ. — προπόλους 4, πρὸς πόλους 

ξ΄, — 3) δ. q. — D αὐτοῖς] eam ,". — 6 ἦγ. ἐλάτου τῶ αἰπύτω q. — 

ἐλάττου ξ΄. — 7 Novum comma cum ἀπὸ τοῦ incipiunt codd. mixti, 

nisi quod ἀπὸ τοῦ — ἐστιν om. e. — 10 Hoc scholium om. Γ' — μὲν 

.om. 4". — ὑπομνησταὶ ξ΄. — 11 τὴν doc. om. 4. — 12 εἶναι φησὶ 

4 « ἐ ali codd. ; — φασὶ &, φασι 2. — τοῦ eor οὕτως ξ΄. — 13 x«i 

oin. |". — μετὰ τὸν ξ΄. — 14 τὸ] vot ξ΄. — 15 οὕτω (". — ἀπολύονται 

44, ἀποδιδόασιν cett. — 16 ἐξασίας 6', ἐξ ἀσέας [sic Vrat. ?] coni. 

Heyne. — x. &gx. χώμης ἐ". — 17 £x νασσέως A« ἐ', ἐκ νασέας 

"Vrat, £x νασέος q', ἐξ ᾿Ασέως edd. (£5 ᾿Ασέας coni. Heyne), £x va- 

“σέως cett. — 18 αἰτοῦ quod Heyne coni, 4a 4", αὐτὴν ξ΄, om. 

Vrat. αὐτῷ cett. Beck αὐτῆς coniecerat. — ἄρχαδες 4. 
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— * 1 ἡ  ὐάδνη. — 88. μετέσχεν. — 99. εἰ xai xar" apyás..— 
60. χρύπτουσα. --- τοῦ 'Axóllwvog. — τὴν ὠδῖνα, τὸ σπέρμα. 

— 61. ὁ Αἔπυτος. --- t * * εἷς τὴν Πυϑῶνα. --- *' t τῇ φυγῇ» 

αὐτοῦ. --ἰ ιβέᾳ χατασχών. ---  συσφέξας, χατασχων. — 62. zy. 
5 πρὸς αὐτὴν ὀργὴν εἶχε. — ποταπόν ; ἄῤῥητον. — 63. ταχεέᾳ. 
— * 1 φροντίδι. — 65. ** περὶ ταύτης. --- dageprroy. — τῆς: 

δὲ. Εἰλάδνην λύπης. — 1 ἤγουν .τῆς φϑορᾶς τῆς. χόρης. — 

66. * t ἡ Ecádvz. — ἐρυϑράν. --- 67. ἀποῤῥίψᾳσα᾽ οὕτω γὰρ 

ποιοῦσιν αἱ τίχτουσαι. --- 08, χαρδάριον᾽ ἐξῆλϑε γὰρ τῆς πό-- 

10λεως δῇϑεν. ἀνελήσουσα ὕδωρ. 
69. Germ. Κυανέας ἢ τῆς βαϑυτάτης xarà τοῦ δάσους 

ἢ τῆς ὑπὸ τῶν. ἕων χρόίας μελαενομένης.. T 

gl. 69. ὑπὸ τὸ δάσος τῶν iv. — ἢ ἦτο: τὰς σχιώδεις. 0c 

τὸ δάσος ἢ ὅτε τὰ la, τοιαύτην ἔχει χροιάν. 

15 69,70. T'r,. Κυανέας 7) τὰς σχιώδεις διὰ τὸ δάσος καὶ 3 ὅτε 

τὰ ia τοιαύτην ἔχει τὴν χροιάν. ϑεόφρονα ὃὲ λέχει cóv" lauov 

ὡς γινώσχονΐα τὰ πάντα διὰ τῆς, μαντιχῇ ς. ὥσπερ oi ϑιεοί. 

59—170. M. “Ὅστις, ἤγουν ὁ͵ Αἔπυτος, ἀνδρῶν. Apxádav 

ἐβασίλευε χατὰ τὴν πόλιν τὴν Φαισάναν, ἔλαχέ τε, ἤγουν ἐχλη- 
o0 »ώϑη οἰχεῖν τὸν 'Algetóv. ἀπὸ τῆς Φαισάνης γὰρ χαταῤῥεῖ ὁ 

᾿Αλφειός, χαταντᾷ δὲ εἰς τὴν ^ HÀtv τὸ δὲ μέσον αὐτοῦ χατὰ τὴν 

᾿Επίδαυρον᾽ ἔνϑα ἀνατραφεῖσα (57) αὐτῇ, δηλονότε ἡ Ἐϊὐάδνη,. 

10 Lemma ego addidi. — 11 zoóac? χροιᾶς ἢ — 14 Scholium 
Tricl om. 2. — ἤγουν V" E. — τὰ σκιώδ. u'. — 15 τὰ om. φ΄. — 

τὴν om. ξ΄. — λέγω ξ΄. — Ad v. 70 glosse ἀντὲ τοῦ ἔτεχεν. οὔ υἱὸν 

leguntur in-a. — 17 σύνταξις wq" in marg, Boeckh in textu. -- 
Lemma óc ἀνδρῶν ᾿ρχάδων (ἄνασσε add. Vrat.) omisi cum «aq. — 

18 τὴν ante dec. om. q'. — ἔλαχέ ug ἦγ. ξ΄. — Jy. ἐχληρ. om; 

Ü. — 19 εἰπεῖν φ΄. — χαταρεῖ ξ', χατεῖ q. —.20 χαταντά Vrai, — 

ἤλην q. — 91. ó' post ἔνϑα Oxonienses secutus omisi cum qc .--- 

δηλ.] ἤγουν ξ'. 7 | | UJ 
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ὑπ᾽ ᾿Απόλλωνος πρῶτον ἔψαυσεν Ἀφροδίτης γλυχείας, ἀντὶ τοῦ 

ἱμερτῆς. χλέπτουσα δέ, ἤγουν πειρῳμένη λαδϑεῖν ἐγχυμονοῦᾳα 

τὸν γόνον, τουτέστε τὸ σπέρμα τοῦ ϑεοῦ, ἤτοι τοῦ ᾿Απόλλωνος, 

οὐχ ἔλαϑε τὸν Αἴπυτον ἐν παντὲ γῤόνῳ, ἤγουν διὰ παντός. ἀλλ 
ὁ μὲν (61) γνοὺς. ϑυμὸν oU; φατόν, ἤγουν ἄῤῥητον, μέγαν, ἐν τῇ. 

ψυχῇ «χατασχὼν σὼν φροντίδε ὁξεέᾳ; τουτέστιν ἐπιτεταμένῃ, 

ἀπὸ μεταφορᾶς τῶν ὀξέων βελῶν τῶν βλάπτειν μάλιστα θύυνας 

μένων, ἀφανὴς ἐγένετο ἀπερχόμενος Πυϑῶναδε, ἤγουν εἰς τὴν 

Πυϑῶνα, μαντευσόμενος περὲ ταύτης τῆς ἀφορήτου βλάβης, 

τουτέστι τὴς χρυφίου διαχορήσεως. ἡ δέ (66), 7youw ἡ Eoddyy, 

χαταϑεῖσα τὴν ζωνὴην αὐτῆς τὴν φοινιχόχροχον, ἤγουν τὴν τῷ 

χρόχῳ βεβαμμένην xal τὴν χαλπίδα τὴν ἀπὸ ἀργύρου χατεφσχευ- 

ἀασμένην (ἔστε δὲ ἡ χάλπες αγγεῖόν.τε ὑδρο!όχον) λόχμας ὑπὸ 

χυανέας (69), ἤγουν ὑπαχάτω δένδρων σχιᾶς βαϑείας ποιητιχῶν 

διὰ τὴν πυχνότητα ἕτεχεν. υἱὸν ϑεόφρονα, ἤγουν ἐνϑέου φρυνή- 

σεως δεχτιχόν. τοῦτο θέ, φησι διὰ τὴν ὕστερον ἡσχημένην αὐτῷ 

μαντιεχῆν. | | | 

gl. 71. cz; Euáóvz. — ὁ χρυσὰς xópae ἔχων  AnólÀov. 

, «1 ὑπὲρ ἀπ. 2. — 92, μαϑεῖν ξ΄. — ἐχγυμ. φ'. ---- 9. 8 τὸν γῤνον éyx.. a, 

τὸν £yx. γόνον μ΄. --- 8 τουτ. (om. τὸ) σπέρτᾳ «". — 4 αἴγυπτον q. — 

ἢγ. διὰ παντός om. z. — Ante ἀλλ᾽ lemma ἀλλ ὁ μὲν Πυϑώναδε (πυ- 

ϑῷῴναδε ι΄, πυϑῶνα δὲ ξ΄) est in codd. et edd. aq exceptis; preterea 

σύνταξις εἰ μ' φ' in marg, Beokh in. textu, — 6 ὀξεῖα. Vrat. ξ΄. — 

ἐπιτεταμέροι α. ---- 7 ὀξέω ('. — τοῦ BÀ. 2 uq. — V. 8 δννουμένων a. — 

8 πυϑῶναδε cum plurimis codd. vett.in textu aq, πυϑώναδε cett. — 

Ujv| τὸν q ξ΄, om. Vrat, — 8. 9 jy. — Πυϑῶνα om. /". — 11 αὑτῆς 

ε΄. — τῷ ex aq addidi..— 12 τὴν ante ἀπὸ om. ε΄". — χατασκ. ξ'. — 
13 ἐστι] ὅτι a. — &yy. τὸ q, τὸ ἀγγεῖον 4" ξ΄. — &yy. τι 00g. om. s. 

— λόγχόμας. (sic) 4, λόγχμας uy om. 2. —.18.. 14. ónoxvay. q. — 14 
ὑπὸ κάτω a, Vrat. E'q',bndxevoq. --- xis i£. — ποιτικῶνμ g. —. 15 
ἔτεχε (om. viov) (". — 16 τήν] ἐξ a. — 16. 17 μαντικὴν evti. 

με 
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— ποταπὴν ; πραεῖαν. — 19. * ϑεὰ ἔφορος τοῦ roxc- 

τοῦ. — "* χαί, — * ἵνα τὰ χάλλιστα τῷ παιδὲ ἐπιχλώ- 

σωσι' τοῦτο δὲ ἐποίεε σεμνύνων τὰς αὐτοῦ γονάς. — * * 

᾿Βλευϑὼ γράφε xal μὴ Εἰλεέϑυεα. οὕτω γὰρ ἁρμόξεε τῷ 
5 μέτρῳ. --- 73." ἐν τούτῳ γὰρ τῷ τῆς γαστρὸς μέρες ἐστὶ 

τὸ ἔμβρυον" ἢ τὸ σπλάγχνων ἀντὶ τοῦ γαστρὸς ἁπλώς. — 

74. * γέννας τῆς ἐπιϑυμητῆς, ἢ). διότε ϑεοῦ παῖδα ἐγέννα, 

7 ὅτι πᾶσαι ἐπιϑυμοῦσε τεχεῖν xal τῶν ἐντεῦϑεν ἀπηλλάγ- 

Sur χαχῶν. --- 75. τὸν ἤίαμον. --- λυπουμένη ἡ μήτηρ. --- 
10 4 χυρίως χνέξεσϑαι τὸ ἐρωτιχὼς λυπεῖσϑαι. --- 16. * * ἀφῆχε. 

— γλαυχόφϑαλμοι. — 77. ** τῶν ϑεῶν. — προστάξεσι xot 

γνώμαις. ! 
79. Germ. ᾿Ιῷ μελισσᾶν] iq τῷ ὡς ἀπὸ μελισσῶν" pe- 

τετρέπετο γὰρ τῇ ϑεῶν χελεύσει ὁ ἰὸς ὁ τοὺ δράχοντος εἰς 

15 μέλε" ἢ ἐν χηρίῳ μελισσῶν. ἐπεὶ οὐδέν ἐστιν ἄλλο ἔδεον 7 ὁ ἰὸς 

τῷ δράχοντι μεταδιδόναι, φυλάξας ὁ ποιητὴς τοῦτο, ἐδγλωσε 
διὰ τούτου τὸ χηρίον. 

2.8 Verba (va τὰ --- σεμνύνων ( -Üvtw &') τὰς αὐτοῦ γονάς in α', 

codd. mixtis (z excepto) et edd. precedentibus verbis παρέστησαν 

(gie α’ ἐ’ ξ΄, παρέστησεν cett.) αὐτῇ (αὐτῷ ξ΄) φησί, χαὶ τὰς Μοίρας 

μετὰ τῆς εἰλειϑυίας (ἠληϑείας Vrat), quibus in &' lemma παρέστησάν 

t£ μοέρας preefigitur, inter scholia leguntur. — 5. 6 Glossa Thomana, 

qus deest in I' in α΄, codd. mixtis (z excepto, qui om. totum scho- 

lium) et edd. inter scholia legitur hoc modo: ὑπὸ σπλάγχνων) ἤγουν 

ἐν (ἐν om. ξ') τῇ νηδύϊ" ἐν τ. y. τῆς y. μ. ἐστί (ἔστι μ' φ') τὸ &. ἣ τὸ 

σπλάγχνων (σπλάγχνον &') à. τ. (τῆς add. α΄) y. ἁπλῶς. — 7—9 ddi- 

voc ἐρατῆς] τοι (ἤγουν (") γέννας τῆς (τῆς omm. codd. et edd. α΄ ," E 

exceptis) £m. 7) διότι 9t0U (9. om. .) — χαχῶν in α΄, codd. mixtis 

(s excepto, in quo hse desunt) et edd. inter scholia leguntur. — 10 
Gloss& Moschopulea etiam in a extat. — 13 Delevi ἄλλως ante 

lemma. : ' 
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Th. Εἰχότως εἶπε τὸ ἀμεμφεῖ ἰῷ μελισσᾶν" ὁ γὰρ 

τῶν ὄφεων ἰὸς μεμπτὸς διὰ τὸ φϑορὰν ἐργάξεσϑαι. 

. 41}. 79. φροντίξοντες αὐτοῦ. — * t ὁ Αἔπυτος. — 80. 

*t πετρώδους" ἐν γὰρ τῷ Παρνασῷ οἱ Δελφοί. ---- 81. * * τοῦ 

μαντείου. --- τῷ αὐτοῦ. δ 

82. Th. M; λάβῃς εἰς τὸ παῖδα ἔξωϑεν τὸ διά, — ἀλλ 

«ὥσπερ φαμέν, στερῶ σε πλοῦτον, xal ἀφαιρῶ σε οἰχίαν, xai 

βρέξω σε ὕβριν, οὕτω xat ἔρομαΐ σε λόγον. 

gl. 82. * t ἠρωτησε. — ὅντινα. — 88. τοῦ ᾿Απόλλωνος. --- 

** γὸν παῖδα. — * 1 γεγονέναι --- 84. * | περισσῶς. — 10 

* τῶν ἀνϑρώπων. — 85. t τοῖς ἀνϑρώποις. --- 86. ὑπέρτατον. 

— * τὴν αὐτοῦ" — t αὐτῷ, δηλονότε ἔφη. 

71—86. M. Ταύτῃ μὲν τιχτούσῃ ὁ ᾿Απόλλων ὁ χρυσῆν 

ἔχων χόμην παρέστησεν ᾿λευϑω τε, ἤγουν Εἰλείϑυεαν, ἔφορον 

δηλονότι ϑεὰν τῶν τόχων, πραύμητεν, ἤγουν πραέα, φίλα φρο- 15 

V. 1. 2 quos om. 2, in &' extra ordinem in marg. ad v. 78 ad- 

Scripti sunt. — 1 μελισσῶν εἰ, μελισσᾶν (sic) μ΄, om. I. — 3 ἐνεργάζεσϑαι 

Δ. — In marg. infer. libri q primum comma scholii veteris ad v. 78 

(usque ad ὡς μέλει) adscriptum est. — 6 Scholium Thomanum ad v. 82, 

quod deest in z, in ξ΄ prefixo lemmate εἴρετο παῖδα in marg. ad eun- 

dem versum adscriptum legitur. — 7 στεῤῥῶ os 4, στερῶσαι E, στερῦ 

σε cett. codd., στεροῦμαί σε edd. — ἀφερῶσαι oix. ξ΄, ἀφερῶ δὲ oix. 

Vrai. μ' φ'΄, ἀφαιροῦμαι σε oix. edd. — 8 ἔρωμαι uw ξ'’ φ΄, ἥρομαι 

Vrat. — Post λόγον in α΄, codd. mixtis et edd. additum legitur 

Εὐριπίδης (Phoen. 5629) dy ἥν (ἣν 5) o ἔρωμαι (ἔρομαι ε΄) δύο 

λόγω. — 18 Lemma τῷ (ταύτῃ ξ΄) μὲν ὃ χρυσοχόμας est in codd. 

mixtis, τῷ μὲν in edd. — σύνταξις margo 2 μ' ξ΄ φ΄. — t. μὲν 

tj tut. UC. — 18. 14 ὃ yo. ἔχων x. om. ι΄. — χρυσὴν ξ΄. — 

14 tre ex aq" addidi, — Zy. τὴν εἰλ. κ΄. — εἰλείϑ. ᾳφ, ἀλήϑειαν 

4, εἰλείϑειαν ξ'. — 15 τῶν om. Vrat. — 15. 1 φίλαφρον ot- 

σαν C. ME 
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νοῦσαν αὐτῇ, xa) τὰς Μοίοας συμπαρέστησεν, ty. εὐδαίμων ei 

δηλονότι ὁ παῖς. ἦλϑε δὲ (73) ὁ ἤϊαμος elg. φῶς αὐτίχα &x τῆς: 

ἐπεράστοῳ ἐντὸς τῶν σπλάγχνων ἐγχυμονήσεως. τὸν μὲν. xveQo- 

μένη; ἀντὲ τοῦ λυπουμένῃ, ἀλγοῦσα, χατελέμπανεν (76) ἐν rz; δύο- 

5 δὲ δράχοντες γλαυχώπες, ἤγουν λαμπροὺς xai στέλβοντας ἔχοντες: 

τοὺς ὀρϑαλμούς, χατὰ βούλησιν ϑεῶν ἐϑρέψαντο αὐτὸν χηδό- 

μενοι, ἤγουν ἐπιμελούμενοι, δὲ ἰοῦ μελισσῶν ἀμεμφοῦς, τουτέ-. 

στιν οὐ μέμῴφεως ἀξίου. ἀλλὰ ἐπαίνου δηλονότι, ἤτοι. διὰ μέλιτος.. 

ὁ. βασιλεὺς δέ, ὁ Αἴπυτος δηλονότι, ἐπεὶ ἀφίχετο ἐχ τῆς Πυϑώ-. 

1( χω" νος τῆς zx &rpaéaae, ἤγουν τῆς πετρώδους, τῆς τραχείας, ἐλαύνων, 

τοὺς ἵππους δηλονότι, ἅπαντας τοὺς ἐν τῷ οἴχῳ ἠρώτα (82), διὰ 

τὸν παῖδα, ὃν ἡ Εἰὐάδνῃη. érexe * “τοῦ Φοίβου γὰρ. πατρὸς ἔφη: 

αὐτὸν γεγονέναι, υδὸν δηλονότι, μάντιν δὲ ἔφεσϑαι τοῖς ἀνϑρά - 

ποις ἔξογον περισσῶς πάντων τῶν ἀνϑρώπων, ἢ ἤγουν ὑπὲρ πάν-. 

ιὅτα α᾽νδρωπους" οὐδέ ποτε ἐχλείῴειν, ἤγουν. σβεσϑήσεσϑαι, 

ἐχποδὼν γενήσεσϑαι τὴν γενεὰν αὐτοῦ. 

gl. 87. οὕτως. --- ἔλεγεν ὁ Αἴπυτος. — οἱ xar οἶχον" ----- 

u οὗτοι. — οὖν. — ὃν ἤρετο αὐτοὺς παῖδα. | 004 

' 88. Germ. Πᾶσα εὐχὴ διὰ λόγου " enel δὲ οὕτω, ῥεϑήσε-. 

Haa e JN 
20 cat xai ὁ ἀπλὸς λόγος. εὐχή. 

1 μοῖρας z, omm. edd. ante Oxx. — ἕνα. ἐ΄.. --- 1.2 εἴη δηλ... ad^, 

δηλ. εἴη ceti. — 8 ἐγχυμονήσεται a. — 8. 4 χνιζομένη aqu'& 

χνιζομένα cett. — 4 χατελίμπαρεν a, κατελλέμπ. ξ΄. — D δὲ om. 

ε΄. πε ἔχοντας α. — ἢ dy. ἐπιμελ: om. 5. —— 8 ágav.q..— ἀλλ, 

C. — ἤγουντοι a, ἧτοι q Οχχ., ἤγουν cett. — 9 αἴποτος q. — 

10 τετραέσσης q'..— πετρ. καὶ jy. q. — ἦγ. meto. xol τραχ. ι΄. — 

11—198 ἅπαντας — δηλονότι om. 5. — 11 διὰ ex aq'' ad- 

didi; habet etiam ed. Ox. «sed Call Br. non: addunt, repugnatque. 

hoc additamentum observationi ad v..74» Beck. —.412 ὃν] ot 

Vrat... μφ΄. — :14. 15. π. τοὺς év99. Vrat. — 16. ἐχποδ.. y£V.. 

omm. Vrat. μ' φ΄. 
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Th. Διεβεβαιοῦντο, ἐπεὶ ὁ χαυχώμενος διαβεβαιοῦται τοῦτο 

ὃ χαυχᾶται. ἢ εὔχοντο ἀντὶ toU μετὰ τῆς πρὸς ϑεοὺς εὐχῆς Óte- 
βεβαιοῦντο. τὸ δὲ πεμπταῖον γεγενημένον dyri τοῦ. πέντε ἡμέρας 
ἔχοντα μετὰ, τὸ γεννηδῆναι. ἔστι δὲ ἀπὸ τοῦ ποιητοῦ λέγοντος 
πέντε τοῦτον ἡμέρας ἔχοντα μετὰ τὸ γεννηϑῆναι" ἐχεῖνοι γὰρ 
οὔτε ἀχοῦσαι οὔτε. ἰδεῖν διεβεβαιοῦντο. 

. gl. 88. διεβεβακοῶντο.. 

90. Th. Τὸ σχοίνῳ ἐνταῦϑα xai τὸ ὁ βατείᾳ καταχρή- 
et 

στιχῶς εἶπε. σχοῖνος γὰρ τὸ λεγόμενον ἰδιωτιχῶς βροῦλον xai 

7 τούτων συναγωγῇ xat faceta ἡ. τῶν βάτῳων συναγωχη" ἐνταῦϑα 
ΔΝ M , s : ἢ 3 * -" NP , ^N ἢ : . - δὲ τὸ ay ocv qo xai Bac eta avri τρῦ δάσει νόει, ἢ διότε ἐν ταῖς 

βάτοις τὰ ῥόδα xai τὰ ἕα εὑρίσχονται.- . Ὶ 

gl. 90. πολλῃ xat δασείᾳ. --- 91. πυρώδεσι. -- παμποιχέλοις 

xal οξέσι. --- 92. στιλπνότητε. ---- t δεδροσισμένος. --- ἢ Δέον 

1. 2 διεβ. — καυχᾶται om. lI, in quo ἢ vocula minio scripta. 

est et in textu ad vocem εὔχοντο glossa διεβεβαιοῦντο" ἐπεὶ xol ὁ 

καυχώμενος διαβεβαιοῦται τοῦτο o (sic) χαυχᾶται adscripta est; 

διεβεβαιοῦντο tantum vooi εὔχοντο suprascriptum est in “α΄, idemque 

διεβεβ. om. 4 in initio scholii. — εὔχοντο, διεβεβ. ἐπεὶ κτλ. est in a^ 

et codd. mixtis, τὸ δὲ sÜy. ἀντὶ τοῦ διεβ. ἐπεὶ κτλ. in edd., qui hoc 

scholium eum superiore seholio.ad v..82 coniungunt. — 2 7 xai 

οὕτως " τὸ sy. κτλ. Γ. τος εὔχαιτο ξ΄. — mg. τοὺς 9. Azi'u' ξ. — 

4 ἔχοντα. IA, habentem ε΄, ἔχον οοὐξ. — δ᾽ ἀπὸ Λ. —.4. 5 ἔστι dé 

“«- γεννηϑῆναι omm. e ξ΄. — ὅ τοῦτον om. Δ. -- ἡμέρας τοῦτον. α΄. 

— yüg ex I'4 addidi. — 8. Totum scholium deest in s. — Pro 

σχοῖγος in edd. ubique oyivoc scribitur. --- βατείὰ ΓΖ, βατία cett. — 

9 BgovAov I', βροῦρον 44, BovAov cott. — 10 χαὶ Bat. — συναγ. ex 

I'A α' ἐ’ accessit. —. x. ἡ ame ἡ ἰ". -α 11 δὲ τῷ σχίνῳ edd, — 

καὶ τὸ B. ξ' φ'. — βατεία T, βατέα cett. — δάσει D'Nrad. ε΄ φ'΄, δασεῖ 
? gt 

cett, —.7) ὅτι ξ΄. — ταῖς ΓΛ. αἰ (",: voig-cebt. — 19 εὑρίσκονται ΓΔ, 

εὑρίσχεται καὶ ἐν τοῖς σχοίνοις (σχέψοις edd.) cett., in quibus “δέον. δὲ 

ἁβρᾶς --- -σῶμα (gloses Thomena, adv. - 92) huie scholio. annexum 
legitur. 4 : TN t tone vti. v N . t eaM T . E 
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d Bp «s εἰπεῖν, ὕτοι δαφιλῶς βεβρεγμένος, ἁβρὸν εἶπε πρὸς τὸ 

σῶμα. --- 98. ** τό. — τὸ ἐν τοῖς lore "γεννηθῆναι. ---- ὠνόμα- 
σεν. --- θά. αὐτόν. --- ἐν. — ἡ Εὐάδνη. — 95. 0 χαλεῖται. --- 
ἀχατάπαυστον" πάντες γὰρ οἱ ἐξ ἐχείνου οὕτω καλοῦνται. 

Ὁ 87—95. M. Οὕτως ἄρα ἐδήλου. οἱ δέ, ἤγουν oi ἐν τῷ 

οἔχῳ, οὔτ᾽ οὖν axobaat οὔτε ἰδεῖν τοῦτον ἐὄχοντο, ἤγουν ἠρνοῦντο 

μετὰ χαταρῶν, χαὶ ταῦτα πεμπταῖον, ἤγουν πέντε ἡμερῶν γεγε- 

νημένον (89), τουτέστιν ὄντα. ἀλλ᾽ ἐγχέχρυπτο γὰρ (ὁ ἀλλὰ ἀντὶ 

τοῦ xat) ἤγουν xa) γὰρ ἐγχέχρυπτο ἐν σχοίνῳ xai ἐν βατίᾳ, 

ἼΟ ἤγουν βάτῳ ἀπειράτῳ, τουτέστιν ἀαφηλαφήτῳ, ἀφαύστῳ, διὰ τὰς 

ἀχάνϑας, ἀχτῖσιν ἔων, ἤγουν λαμπρότησι, διαυγείαις ξανϑαῖς 

xat χατὰ πολὺ πορφυροῖς, περιφραστιχῶς ἀντὶ τοῦ ὑπὸ διαυγῶν 

ἔων ξανϑῶν xai χατὰ πολὺ πορφυρῶν βεβρεγμένος (92) τουτέστι 

δεδροσισμένος τὸ τρυφερὸν σώμα. διὸ xai τοῦτο, δ᾽ ἐχαλεῖτο δηλο- 

15 vórt, τὸ lauoe, διέδωχεν ἡ μήτηρ αὐτοῦ χαλεῖσϑαι αὐτὸν χατὰ 

πάντα τὸν ἑξῆς γρόνον, ἀϑάνατον, ἀντὶ τοῦ ἀϑανάτως. 

2 Glossa cod. Bodl. y ad v. 93; ἀπὸ τοῦ &u&v (ὃ δηλοφότι τὸ ϑερί- 

ζει») ἴα (8 ἐστιν ἄνϑη) λέγεται Ἴαμος. --- ὅ Lemma ὡς ἄρα μάνυεν ( ndvve 

ξ΄) est in codd. mixtis οὐ edd., σύνταξις, quod μ΄ φ' in marg. exhibent, 

lemmati prefixum est in 2. — οὗ post ἤγουν om. ε΄. — 6 οὔτ᾽ £ósv 

a, οὔτι ἰδεῖν q. — τοῦτο ι΄. — ηὔχοντο ξ΄. — 7 xai] ὃ a. — τ. πε- 

πτέον u'. — 8 ὄντων q. — γὰρ omm. edd. excepta ed. Ox. — 7 q, τὸ 

ξ΄, qui ab hoe voce novum comma incipit. — 9 τῆς χαὶ q. — καὶ 

γὰρ om. a. ---- ἐνεχέχρυπτο ξ΄, ἐχέχρ. edd. — σχένῳ edd. — 10 ἀπει- 
ράστῳ a, ἀπηρᾶτῶ ξ΄. — xai ἀψαύστῳ ι". — 11 ἀκτίσιν α φ'. — 
ἐών q. — 11--18 ἤγουν — ἴων om. ξ΄. — 18 χατὰ πολὺ εἰ ed Ro., 

Beck., χαταπολύ ceti. — πορφυραῖς 4. — ὑπὸ omm. 4 κι". — διὰ 

αὐγῶν Vrai. --- 18 xarà πολὺ ἐ Beck, χαταπολὺ cett. --- πεφραγ- 

μένος q. — 14 τρυφερῶ q. — καλεῖτο a. — 15 Post Ἴαμος in codd. 

mixtis et edd. ἀπὸ γὰρ τῶν ἴων ἴαμος ἐχλήϑη additum est, et τὸ 

Ἴαμος" ἀπὸ --- ἐχλήϑη in codd. mixtis inter. glossas legitur cruce 

Moschopulea signatum. — 16 π. χρόνον εἰς τὸν ἑξῆς 49. s. 
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95. 96, Th. 'Emsi εἰς τοῦτο ἡλιχίας 7À0dv we γένειον 

dvÜzaa: ξανϑόν. τὸ δὲ τερπνᾶς eine διὰ τὸ τοὺς ἐν τοιαύτῃ 

ἡλιχίᾳ ὄντας ὡραίους φαίνεσϑαι. δέον δὲ εἰπεῖν χρυσοστέφα- 

νον πρὸς τὸ χαρπόν, γρυσοστεφάνοιο εἶπε πρὸς τὸ γβῆς. 

gl. 97. τὸ γένειον. --- τῇ Πελοπονησῳ᾽ ἀπὸ μέρους τὸ πᾶν. 5 
98. * * ἐπεχαλέσατο. ---- 99. μεγαλοδύναμον. — ἴδεον᾽ πατὴρ 

γὰρ τῆς μητρὸς αὐτοῦ Εὐάδνης. --- 100, τὸν τοξιχὸν ᾿Απόλλωνα. 

101. Th. Θεοδμήτης λέγει, ἢ ἣν ἔχουσιν oi Ücot δόμον, 

᾿Απόλλων xai" Apcepte, ἢ τῆς ὑπὸ ϑεῶν χατασχευασϑείσης xat 

οἱονεὶ δομηϑείσης. ὕφαλον γὰρ οὖσαν Ζεὺς ἀνῇῆχεν εἰς φῶς. 10 

gl. 101. * * τῆς νήσου. — τῆς οἰχουμένης ὑπ᾽ ᾿Αρτέμιδος xai 

᾿Απόλλωνος. --- t ϑεόδμητον ἔσως λέγει αὐτὴν δεὰ τὸ πλανωμένην 

στῆναι ὑπὸ τῆς γεννήσεως τοῦ ᾿Απόλλωνος. --- ἐπιτηρητῆν, φύ- 

λαχα. — 102. ζητῶν αὐτούς. --- τροφὴν αὐτῷ ἐχ τὼν λάῶν προ- 

ξενοῦσαν. — 103. τῇ ἰδέᾳ" — t τῇ ἑαυτοῦ χεφαλῇ, ἤτοι τῇ ἰδίᾳ. 15 

104. Th. Ἰὸ νυχτὸς πρὸς τὸ χαταβὰς συνάπτεται. μὴ 

λάβῃς δὲ ἔξωδεν ἐπί, ἀλλ ἔστιν ἡ τοιαύτη γενιχὴ πρὸς τὸ 

χαταβάς. νυχτὸς γὰρ ἣν ἡ τοιαύτῃ χατάβασις. 

gl. 104." δίχα τινὸς ἐν τῇ χεφαλῇ χαλύμματος" οὕτω γὰρ 

ἦν ἔϑος εὔχγεσϑαι. | 44 

1 P totum scholium, 44 priorem scholii partem usque ad ξανϑὸν 

inter glossas exhibet. In codd. mixtis et edd. lemma (τερπνάς ξ΄, 
τερπνῶς edd. ante Heyn.) δ᾽ ἐπεὶ premissum est. — 2 τερπνὰς 2 6^ 
τερπνῶς edd. ante Heynium. — τοὺς om. /'. — 92. χρυσοσϑεφάνοις 
(Sic) pro χρυσοστεφάνοιο £', om. z. — 8 ϑεοδμήτης A Vrat. o v μ' 5 φ', 
ϑεοδμήτας ceti. — λέγει om. Vrat. — ἣν] ἣν T. — 9 χατασχευϑείσης 
μ΄. — 9. 10 x. οἱονεὶ (olovel I) δομ. ex ΓΛα' i" &ocessit. — 12. 13 

Glossam Moschopuleam ϑεόόμητον — ᾿Απόλλωνος, qu: in codd. mixtis 
inter scholia legitur, a solus servavit. — 17 τὸ v». δὲ πρ. «', codd. 

mixti et edd., in quibus hoe scholium glosse Thomane ad. v. 104 
premisso lemmate νυχτὸς ὑπαίϑριος inter scholia recepte subnexum 
est. — 18 7] oí μ΄. — 20 Glossa Thomana in α΄, codd. mixtis et 
edd. prefixo lemmata νυχτὸς ὑπαίϑριος inter scholia legitur. — 
20 χαλύματος ΓΑ φ΄. — 21 ἔϑος ἦν Vrat. 
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95—-104. Μ. ᾿Επεὶ δὲ ἔλαβεν ὁ " láitog χαρπὸν ἥβης ἦδε seac, 

πάγχαλον ; προτεινούσης στέφανον, ἤγουν γένεια, ἃ προέτεινεν 

ἡλιχίας ἀχμὴ τερπνὴ παγχάλως δὲ αὐτῶν στεφανοῦσα, τουτέ- 

στιν ἐπεὶ δὲ εἰς ἀχμὴν ἡλεχίας ἔφϑασε -τερπνῆς, xal γενείοις 

παγχάλως ἐστεφανώσατο, καταβὰς ἐχάλεσεν (98) ἐν τῷ μέσῳ 

τοῦ ᾿Αλφειοῦ, ἤγουν χατὰ τὴν ' Exidaupov, τὸν Ποσειδῶνα τὸν 

ἑαυτοῦ πάππον τὸν εὐρυβέαν, ἤγουν τὸν χατὰ πολὺ ἰσχυρόν, 

xai τὸν σχυπόν, ἧτο: τὸν ἔφορον, τὸν ἡγεμόνα τῆς Δήλου τῆς 

νήσου τῆς ϑεοῦμητου τὸν τοξοφόρον, τουτέστι: τὸν ᾿Απόλλωνα 

τὸν πατέρα αὐτοῦ, αἰτῶν (109) αὐτὸς ἐν. vuxct ὑπαέϑριος, ἐπεβ- 

ῥηματιχῶς ἀντὲ τοῦ ἐν ἀσχέπῳ τόπῳ, τιμὴν τινα τῇ “ἑαυτοῦ 

χεφαλῇ, περιφραστιχῶς ἀντὲ τοῦ ἑαυτῷ, λαότροφον, τουτέστιν 

ὑπὸ τοῦ λαοῦ αὐξανομένην. λαοτρόφος, ὁ λαὸν τρέφων" λαό- 

τροφος δὲ προπαροξυτόνως, ὁ ὑπὸ λαοῖ τρεφόμενος. 

—  — M —————————À 

1. Scholium Mosch. om. s. — ἐπειδὴ ἐλ. φ'. — ἧδέας 4: -- 

9 τερπνόπαγχάλως a. — δὲ αὐτὸν ῳξ΄. — 4 ἐπεὶ δὲ αᾳ εἰ μ΄ ξ' φ', 

ἐπεὶ Vrat., ἐπειδὴ cett. — τερπνοῖς a. — γενείης q. — D παγκάλοις 

i". — ἐχάλεσεν ex aq addidi. — 6 τὴν] τὸν 4. — Ἐπίδαυρον ἐν μέσῳ 

γὰρ Ἤλιδος xol ᾿Αρχαδίας ἡ ̓ Επίδαυρος᾽ ἐχάλεσε τὸν Iloc. codd, mixti 

et edd. — 7 αὐτοῦ μ΄. — κατὰ x. E', καταπ. cett. — 7. 8 7y. — ἦγεμ. 

om. ξ΄. — 8 ἤτοι aq, ἤγουν cett. — εὔφορον μ' φ΄'. — τῆς post Δήλου 

ex aq Ox. addidi. — 9 9. xol τὸν τοξ. (^, 9. τοξ. (om. xol) a. — 

10 αἰτῶν αὐτούς om. ξ΄. — ὑπαίϑριως (uo ex oo) a. — 11 &oxóxo 

d, ἀσχέπτω ξ΄. — τῷ) τὴν ᾳφί' ξ'. — 12 κεφαλήν ξ΄. — περιφρ. 

ἀντὶ τοῦ ἑαυτοῦ χεφαλὴν περιφραστιχῶς ἀντὶ τοῦ lov ξ΄, — λαοτρόφον 

ξ΄. — 18 αὐξανόμενον Vrat. τρεφομένην ξ΄, --- 18. 14 λαοτρόφος --- 

τρεφόμενος in codd. mixtis et edd. post scholium ad v. 101 leguntur. 

— 18 ὁ λαῶν a. — Confer. schol. b: ἰστέον ὅτι A«otpógoc παροξυ- 
τόνως ὃ τρέφων λαόν" λαότροφος δὲ προπαροξυτόνως ὃ ὑπὸ λαοῖ τρε- 

φόμενος. καὶ πάλιν ἰστέον, ὅτι τὸ αἰτῶν λαότροφον τιμὴν τινὰ τῇ ἑαυτοῦ 

χεφαλῇ, περίφρασις ἐστὶ τὸ σχῆμα τοῦτο ἀντὶ τοῦ αἰτῶν ἑαυτῷ λαό- 

τροφον τιμὴν τινά. — | 
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gl 105. ἐξεναντίας ἐβόησεν. — * j ἄρτια καὶ ἀληϑῆ λέ- 

γουσα͵ | ' 

Ψευδηγορεῖν γὰρ οὐχ ἐπίσταταε a cópta 

τὸ ϑεῖον (Aesch. Prom. 1032.) . | 

- 106. Germ. Ὄσσα ]1 ἡ φήμη, χαὶ ἡ ἁπλῶς φωνὴ τοῦ ᾿4πόλ- 

λωνος. ^ τας ΄ 

Th. Τὸ πατρεχὴ ὄσσα 7) ἀντὲ δοτιχῆς ληπτέον, ty ἢ avce- 

φϑέγξατο ὁ ἀρτιεπὴς ᾿Απόλλων ἐν πατριχῇ͵ ἔσσῃ ἢ ἀντεφὕ ἔγξατο 

ἡ πατριχὴ ὄσσα ἡ ἀρτεεπύς" ἢ δέγα τοῦ ἄρϑρου τὸ ἀρτιεπὴς λέγε 

οὕτως" ἀντεφϑέγξατο ἡ πατρία ὄσσα ἀρτιεπὴς ἤγουν παραυ- 

τίχα τῶν ἐχείνου λόγων. τὸ 0$ μετάλλασέ τέ μεν διὰ μέσου, 

ἀντὶ τοῦ ἠρεύνα᾽ ὅτου γάριν αὐτὸν ἐπεβοήσατο. τὸ δὲ ἀντε- 

φϑέγξατο πρὸς τὸ ὄρσο ἔχει τὴν δύναμιν χαὶ πάγκοινον τὸν 

χῶρον χαλεῖ διὰ τὴν ἐν αὐτῷ ὕστερον συμβᾶσαν πανήγυριν τῶν 

᾿θλυμπίων. 

gl. 106. καὶ πατρεχή. — t ὁ πατριχὸς χρησμός. — ἡ φωνὴ 

:1 Glossa Thomana in α΄, codd. mixtis et edd. prefixo lemmate 

ιἀρτιεπὴς inter scholia.legitur, om. 5. — 8. 4 στόμα τί ϑεῖον ξ΄. — 

5 Post ὅσσα delevi δέ voculam. — 7 τὸ] ἢ I, qui om. ἢ post ὅσσα, 

— τὸ δὲ m. ὅσσα ἢ κτλ. A. — '7—10 τὸ πατρία booa (ὅσα sz, ἴσσα 

4) ἀντὶ εὐθείας ληπτέον, iV ἦ᾽ ἀντεφϑ. ἡ πατρικὴ ὅσσα ἡ (3j — 

πατρία ὅσσα omm. 52 ξ') ἀρτιεπής" ἢ δίχα τοῦ ἄρϑρου τὸ ἀρτιεπὴς 

λέγε οὕτως: ἀντεφϑέγξατο ἡἧ πατρία ὅσσα ἀρτιεπής (ἀρτεπής 9), 
ἤγουν παραυτίκα xtÀ. α΄, codd. mixti et edd. — 8 ὁ &gr. "Ax. ex 4 
accessit; habet etiam cod. Aug. B, ex quo Mommsen (Schol. Germ. 

p. 29) hec protulit: ἀρτιεπὴς διὰ τοῦ ἄρϑρου λέγει. πατρία ὅσσα 

ιἀντὶ δοτικῆς ληπτέον, ἤγουν ἀντὶ τοῦ ἐν τῇ πατρικῇ 0005 ἀντεφϑέγξατο 

ὁ ἀρτιεπὴς ᾿Απόλλων. ἢ ἀντὶ ὀνομαστικῆς πατρία ὅσσα ἡ ἀρτιεπής. — 
10 οὕτω 4. — 11 μετάλλασε μέντοι διὰ T, μετάλλασε τέ μιν ὃ. A, 
“μετάλλασσέ τὲ μιν 0. (", μετάλλασέν τὲ μιν ὃ. cett. — διαμέσου α΄. — 
13 ὄὅρσω ξ΄. --- xal πάγχ. Δ, πάγκ. (om. χαὶ) D, πάγκ. δὲ cett. — 
14 χαλεῖ omm, edd. E ᾿ 

10 

15 
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τοῦ ᾿Απόλλωνος. --- ἠρεύνα. — 107. ὄρμησον.---- ἐνταῦδα ἢ ἐλ Os. 
— 108. τὸν πᾶσιν ἀνϑρώποις xotyóv. — ἢ τὴν ᾿θλυμπίαν. --- 

ἐλϑεῖν. — τοῦ ἐμοῦ λόγου" οὐ γάρ ἑωρᾶτο ϑεὸς ὧν ἄδλος. ---- 

109. * * ἀφέχοντο. --- ὁ ̓ Απόλλων xai ὁ Ἴαμος. --- 110. τὴν μό- 

5 νὴν τῷ ἡλίῳ βατὴν διὰ τὸ ὄφος. — 111. * ὅπου. --- * αὐτῷ. --- 
παρέσχεν. --- πλοῦτον" — t ἀπὸ μεταφορᾶς τοῦ ἀποϑέτοψ 

πλούτου. — * t ὀιπλοῦν. --- 112. μαντιχῆς. — ἦτοι πρὸς τὸ" 

παρόν. — t αὐτοῦ τοῦ ᾿Απόλλωνος δηλονότι. ---- χαταλαμβάνειν.. 
— 113. εἰ γὰρ ἡ ἀλήϑεια σαφὴς xal δήλη, τὰ φευδὴ ποιχίλα: 

10 xat ἄγνωστα. 

111. Germ. Θρασυμάχανος ὡς ἐν ταυτῷ φιλοσυντόμως: 

λέγων τὰς δύο ἀρετάς. ἔστε δὲ ἡ λέξις τοῦ 'θμήρου. 

gl. 114. ἡνέχα' — t ὁπηνέχα δ᾽ ἄν. --- ὁ ἐν ϑρασέσει xai 

δυσχατεργάστοις μηχανὰς εὑρίσχων. — 115. ἔντιμον. --- 'AÀ- 

15 χαῖος γὰρ ὁ πάππος τῆς μητρὸς αὐτοῦ ᾿Αλχμήνης. 

116. Th. Τὸ πατρί ὃ' éopcáv] τὸ οὐχ ἔστιν ἀργόν, 

ὡς otoyrat τινες, ἀλλὰ τοῦτο λέγει Θεὰ τὸ προὐπάρχειν ἐχεῖ 

Κρόνου ἱερόν, ὅϑεν xai Κρόνιος λόφος χαλεῖται, 7) διότι ἡ τοῦ 

Διὸς ἑορτὴ χαὶ τῶν ἄλλων ἕνδεχα ϑεῶν ἣν, ὡς ἔφαμεν τὸ E ορ- 

φρταῖς ϑεῶν μεγίσταις, ἐν τῷ Ψαύμιος "ÜÀuuztoyixec (V. 11). 

4. b μόνῳ — 6 Glossa Mosch. etiam in ὦ extat. — 11 Lemma. 

ego addidi; in U verba ὡς ἐν ταυτῷ (ταὐτῷ Mommsen edidit) — 

Ὁμήρου primo scholi veteris ad v. 115 commati subnectuntur. — 

14 Ad v. 115 hec glossator in marg. ὃ: ἤγουν τοῦ ᾿Αμφιτρίωνος, 

ὅστις ἦν υἱὸς toD "iÀxoiov. 2 δὲ ᾿Αλχμήνη ἣ μήτηρ tov Ἡραχλέος 

ἦν ϑυγάτηρ τοῦ ᾿Αμφιτρίωνος. — 16 Scholium ad v. 116 om. 5. — 

τὸ I'4u, τοῦ cett. codd, omm. edd. — πατρί ΓΖ, πατρός cett. 

— τε ἑορτάν ('. — τὲ oix ἐστὶν “". — 20 ψαύμιος DA, ψαύμιδος 

cett. — ὀλυμπιονέίχει I'A α’ ἐ᾽ ξ' φ' οἱ edd. ante Heynium, ὀλυμπιο- 

víxg cett. 
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τὸ “δὲ χτέσῃ avi τοῦ ποησῃ" ὁ γὰρ χτέξων oixíay ποιεῖ 
ταύτην. 0l 

gl. 116. * τῴ Ju — *" * τοῦ" die. — τὴν ᾿θλυμπιαχὴν 

πανήγυριν. — χαταστήσῃ. — ἐν Tj πλεῖστοι συνάγονται. 

117. Germ. Τεϑμόν ce] ϑεσμόν, νόμον. ἔστε δὲ ἱερὸν 5 

Διὸς ἐχεῖ xai μαντεύονται ἀπὸ τῶν γινομένων ϑυμάτων. 

gl. 117. * t νόμον. ---- t ϑείῳ δηλονότι. οὐ γὰρ δύναται τὸ 

χτίσῃ ἀπὸ χοινοῦ λέγεσϑαι" συνυπαχούεται dz) τὸ οἰχεῖον xac 

ἀναλογέαν τοῦ προῤῥηδέντος. ---- ἀγωνων. 

118. Germ. ἤτοι τῷ μεγίστῳ τέρατι τῶν ἄλλων βωμῶν 10 

xai ἐν ἄλλαις γὰρ πόλεσιν ὑπῆρχον βωμοὶ roo Διός. 

. gl. 118. * * roo Διός. --- * τῷ ὑφηλῷ. — ὅτε ' Πραλχβῆς τὸν 

ἀγῶνα ϑήσει. 

119. Th. 'Enavcebovco ἐν τῇ ̓ θλυμπέᾳ ot "lapidat ἢ μηρὸν 

πιμελῇ χεχαλυμμένον εἰς πῦρ ἐμβάλλοντες 7j δορὰν προβάτου 15 

σχίξοντες xat ἐχ τῆς σχίσεως, εἰ μὲν εὐϑεῖα γένηται, χαλὰ ἔσε- 

σϑᾳι μαντευόμενοι, εἰ δὲ λοξή, ἀποτρόπαια. 

gl. 119. * * μαντεῖον. --- 120. μαντείου ἢ τοῦ ᾿]άμου. — 

zorazóv; ἔνϑοξον. — 1292. πλοῦτος. — σὺν τῷ ἐνδόξῳ. — 

* αὐτοῖς. — * * ἠχολούϑεε αὐτοῖς. 20 

104—122. M. ' ἀντεφϑέγξατο 05 αὐτῷ γρηματισμὸς πατρι- 

1 ποιήσει ξ΄. — 1. Ὁ ταύτην ποιεῖ (".— "7 Glossa Mosch., quam ὦ 

solus servavit, in codd. mixtis et edd. ϑεύη δηλονότι exceptis paraphrasi 

Mosch. vv. 104—122 post ϑεέη δηλονότι (p. 997, 3) inserta legitur. — 

τὸ] t ξ΄. — 8 χτίσε a. — δὴ α μ' & q', δὲ cett. — 8. 9 xav? &vaÀ 

om. ε΄. — 9 προσρηϑ. Vrai. |"u' ξ' φ'΄. — 10 τέρας U, corr. Momm- 

sen. — 14 χρηστήριον] ὅτι ἐμαντ. α΄, codd. mixti et edd. — ἐμαντεύετο 

T, ἐμαντεύοτο u'. — ἐν τὰ 0A. ξ΄. — 15 xau. 4, om. ξ΄ in spatio. — 

ἐμβαλόντες I, ἐμβάλοντες Vrat. u'q'. — προβάτων edd. — 16 y&- 

voto T, γένται ξ΄. — 16. 17 ἐσ. τὰ μαντευόμενα edd. — 21 σύνταξις 

L 8 φ' in marg, 2 Beckh in textu. — Lemma ἀντεφϑέγξατο δ 

ἀρτιεπής est in ξ΄. — δὲ om. 4. 

Scholia Pindar. ed. Abel. 15 
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xós dprremj 9,7γοὺν ἀληϑὴ χρηματέζων, μετάλλασσέ τὲ αὐτόν, ἦτο: 

ἐξήτησε, τουτέστι xai ἐπεστράφη αὐτοῦ. ἔστι δὲ ὁ λόγος πρωϑύ- 

στερος. ὦφε ede yàp οὕτως" ἐζήτησε δὲ αὐτόν, ἤγουν Exeotpág 

αὐτοῦγρηματισμὸς τοῦ πατρὸς ἀψευδῆ χρηματέξων, xat ἀντεφϑ dz - 

5 ξατο" ὄρσο (107), τέχνον, ἤγουν διεγέρϑητε, χενήϑητε ὄπισϑεν 

τῆς 9756, ἤγουν τοῦ ἐμοῦ χρηματισμοῦ, τῆς ἐμῆς φωνῆς, ἐλϑεῖν 

ὧδε εἰς τὴν ya pav τὴν πάγχοινην, ἐσομένην δηλονότι. τίνα δὲ ταύ- 
τὴν τὴν χώραν λέγει, ἐν τῷ ἐπαγομένῳ λόγῳ δεέχνυσιν. ἐπάγει 

γάρ᾽ ἀφίέχοντο δὲ ἐπὶ τὴν πέτραν τοῦ Κρονίου λόφου τοῦ 

10 ὑψηλοῦ τὴν ἠἡλέθατον, ἤγουν τὴν μετέωρον xat ὀρϑέαν, τουτέστι 

τὴν ̓ θλυμπίαν, ὅπου (111) παρέσχεν αὐτῷ, τῷ ᾿Ιάμῳ δηλονότι 

ὁ Anl ϑησαυρὸν μαντείας διπλοῦν, τότε μὲν φωνὴν ἀχούειν 

αὐτοῦ, δηλονότι τοῦ ᾿Απόλλωνος, φευδέων ἄγνωστον, γοῦν οὐ 

γινώσχουσαν φεύδη, ἐνεργητιχῶς᾽ el γὰρ ἐπὶ παϑητιχῆς ἐλέγετο 

15 σημασίας, δοτιχῇ ἂν συνετάττετο" ὅταν (114) δὲ ἐλϑὼν ὁ Hoaxijs 

ὁ ϑρασυμήχανος, ἤγουν ὁ γενναῖα μηγανωμπενος, có βλάστηπα τὸ 

σεβάσμιον τῶν ἀπὸ τοῦ Αλχαίου, τοῦ Ἀμφιτρύωνος, ἑορτὴν τε τοῦ 

1 μετάλλασσέ τε a qu', μετάλλασε δὲ ξ΄, μετάλλασέν τὲ Vrat., 

μοτάλλασέ τε cett. — 2---4 ἔστι — αὐτοῦ om. ξ΄. --- 8 ἐζήτη σὺ 

αὐτὸν a. — 4 χρηματισμὸς aq, χρησμὸς cett. --- ψευδὴ ξ΄. — ἄντι- 

φϑέγξ. a. — 5 χιν.] μηνύϑητι ἃ m. sec. in spatio additum habet 

ξ΄, om. 9. — 7 ndyxovor &'. — 7. 8 ταύτην τὴν om. £8. — 8 λέγεις 

z .— ἐν omm. Vrat. 5 u Eg. — 8.9 ἐπάγει γὰρ omm. Vrat. 

('&'q'. — 9 Ante ἀφίχ. lemma ἵχοντο est in codd. mixtis et edá., 

preteron σύνταξις est in marg. zu' q'. — 10 by. χαὶ τὴν ἦλ. u'. 

ἡλίβατον Vrat. g5'q' et i" post corr. — τὴν. post 7y. om. ε΄. — 

ὀρϑεῖαν Vrat. u'E φ΄. — 14 γινώσκοντα (". — εἰ yàg] ἃ καὶ Vrat. 

— 15 δοτικὴ μ' ξ΄. —.üv om. s. — δ᾽ ἐλϑὼν e. — 16 μαχόμενος q 

et glossa Moschopulea in omnibus quotquot novi codicibus. ---΄ τὸ 

BA. δὲ τὰ σεβ. q. — 17 ἀπὸ τοῦ &Àx. ἀντὶ τοῦ Ὁ (6. τ. τοῦ ε' 7) υἱοῦ τοῦ 

ἀλκαίον τοῦ ἀμφ. Vrat. ἐ" u'. ; | | 
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πατρὸς αὐτοῦ τοῦ Διὸς χτίση, ἀντὶ τοῦ. συστήσῃ, πλείστόμβροτον, 

ἤγουν ὑπὸ πλείστων ἀνθρώκων συγχροτουμένην, xai νόμον (117) 

μέγέστον ἀγώνων, ϑείη δηλονότι, ἐν βωμῷ Διὸς ἀχρυτάτῳ, ἀντὶ 
τοῦ ὑφηλοτάϊῳ᾽ τότε δὴ προσέταξε τῷ Ιάμῳ ποιῆσαι γρῃηστή- 

ῥίον, ἤγουν μαντεῖον "- ἀφ᾽ οὗ γρόνου (190) xacà πολὺ δεδοξα- 

σμένον ἐστὶ χατὰ τοὺς “βλληνας τὸ γένος τῶν ᾿ἰαμιδῶν, ἤγουν 

τῶν ἀπὸ τοῦ ' lápou χατὰ)ομένων, ἀφ᾽ οὖ ἀπὸ χοινοῦ, ὄλβος, 

ἀντὶ τοῦ εὐδαιμονία. ἠχολούϑησεν, αὐτῷ δηλονότι. ᾿ 
192. Tr. Τὸ τεμιῶντες εἰ μὲν μετὰ τοῦ ot ἄρϑρου εἴποις, 

;χαϑολειχῷς γνωμιχὸᾳ ἔσται ὁ “λόγος. εἰ 3 χιυρὶς τοῦ. ἄρϑρου, 

πρὸς τοὺς ̓ Ιαμίδας νοήσεις" xài τὸ τεκμαέρεε χρῆμ ἔχαστον 

3, 0t^ αὐτοὺς 7; διὰ πάντας ἐρεῖς. 

gl. 123. διάδηλοι πᾶσι γίνονται. — μηνύει, ὅστις ἐστίν. 

. 194. ΤῊ. Τοῦτο λέγει ὑπὲρ. τοῦ ᾿ΑΔγησίου ἢ ὡς φϑονη- 

ϑέντος παρά τινων διὰ τὴν xacopü wÜstaay αὐτῷ νίχην, γ) ἁπλῶς 

τοῦτο λέγων, ὅτε "σὲ νιχῶντες βασχαΐνονται. πρὸς γὰρ τὸν 

-ἔγονθ᾽ ὁ φϑόνος ἕρπει, grat Σοφοχλῆς (Ki. 157.). τὸ δὲ. ποτὶ 

πρὸς τὸ μορφὰν συναπτέον οὕτως" οἷς πρὸς τὴν μορφήν, ποτα- 

1 τοῦ Διός (τοῦ om. ι") ex aq«' addidi, habent etiam Ox. 

οἵ (uncis inclusum) edd. Beckii Heyniique. — ἀντὶ τοῦ aqv', 

ἤγουν cett. — πλειστόβρ. q, edd. Ro. Ox. — 2 ὑπὸ omm. edd. — 

8 Post δηλονότι in codd. mixtis et edd. glossa Mosch. δᾶ v. 117 

οἱ γὰρ δύναται — προῤῥηθέντος legitur; vide supr& ad v.l. — 

αἰ χροτάτῳ omm. edd. ante Ox. — 5 ἀρόνου ἐ΄. — χκαταπολὺ vulgo. 

— 7. ὑπὸ τοῦ ξ΄. — 8 ἀντὶ τοῦ ex α qe ι΄ μ' ξ' (in quo ἀντὶ τοῦ εὐδ. 

post ἦχολ. legitur) g' Ox. addidi. — αὐτῷ om. ξ΄. — 9 Scholium 

"Thomanum om. z. — 10 χαϑολικὸς q'. — 11 τεχμαέρειν ξ΄. — 14. 15 

τοῦτο — ἢ in I'cultro &bscisum est.— Lenima μῶμος δὲ praefixum 

.est in α΄, codd. mixtis et edd. — 15 παρά “τινος s. — νίχην αὐτὰ 

A4. — 16 τοῦτο] οὕτω Ai". — γάρ᾽ om. z. —— 17 ἔχοντα ὁ $.— 

'18 otto  I'A. — μορφάν. q«' ante corr. — 18 sd. μορφὴν τὴν εὐχλέα 

«/, codd. mixti οὐ οἀ 8." Uu (SS t. 

15* 

ot 

10 

15 



10 

15 

298 SCHOLIA AD OL. VI. 

T7»; εὐχλέα xai ἔνδοξον στάζει χάρις αἰδοία xai asuyz , τουτέ- 
στιν οἷς διὰ τὴν χατορϑωϑεῖσαν αὐτοῖς νίχην μεγάλῃ τις εὐφρο- 
σύνῃ συμβαίνουσα χαρίεντα αὐτῶν τὰ πρόσωπα τίϑησιν. ἡ 

γὰρ ἐν τῷ προσώπῳ ἐπιφαινομένη ἡδονὴ τεχμήριόν ἐστι τῆς ἐν' 
τῇ. ψυχῇ ἡδονῆς. δέον δὲ εἰπεῖν εὐχλεῶώς πρὸς τὸ στάζει, 
εὐχλέα εἶπε πρὸς τὸ μορφῃν. τὸ δὲ πρωτοις πρὸς τὸ στά- 

Cet συναπτέον, οὐ πρὸς τὸ ἐλαυνόντεσσεν. "07 
gl. 124. * πράξις. — * ἄνϑρωπον 7 ̓Ιαμίδην. — 125. 

* * ρϑονούντων. — 126. * t τούτοις. — ἐν ᾧ ποτε δώδεχα δοό-. 

μους ποιεῖ τὸ τέλειον ἅρμα" λέγει δὲ. τὸν Üluuztaxóv ἀγῶνα. ---- 
127. δὲ ἵππων ἀμελλωμένοις" --- t ἐλαύνουσι τοὺς ἵππους δηλο- 

πότι. — σεμνή. — πρός. — 128. ἡδονή. — * 
4 

ποταπὴν ; ἔν- 

δοξον. 

122—128. M. Οἱ τιμῶντες δέ, ἀντὶ τοῦ οἱ ἀσχοῦντες ape- 
L Md * , * . CN Pd » 2 τάς, ὡσπερ οὔτοι δηλονότι, εἰς φανερὰν 000v ἔργονται, ἤγουν εἰς: 

διάδηλον χαὶ περιφανῆ πολιτείαν. τεχμαίρεε γρῆμ ἕχαστον 

(124), ὕγουν &xaacov ἄνϑρωπον ἡ πρᾶξις δειχνύει. ψόγος δὲ 

ar ἄλλων φϑονούντων χρέμαται, ἀντὶ τοῦ ἐπιφέρεται τούτοις 

1 εὐχλεὰ 4. — xal ἔνδι] ἔνδοξόν τε s. --- στάξει Δ. — χάριν 

ξ΄. — 2 νέκη T. — 4 ἐπιφερομένη ξ΄. --- D τῇ ψυχῆς Γ. --- στάξει 

4A, στάζειν ξ΄. — 6. εὐχλεᾶ A. — μορφὴν ΓΑ α' ι(", μορφὰν cett. — 

πρώτοις Γ, πρώτους 44, πρῶτον cett. — 6. 7 στάξει A, στάζειν i". — 

7 cvvant. — ἐλαυν.] συναπτέον οὕτως. οἷς στάζει πρῶτον χάρις αἰδοία,. 

καὶ τὰ ἑξῆς «, codd. mixti et edd. e Triclinii sententia. — 14 σύν- 

ταξις £9' Bockh in textu, μ΄ in marg. — τὰς ἀρετὰς codd. mixti et 

edd. — 15 εἰς om. 4. — 16 περιφανῆ aqu, φανερὰν cett. —  cex- 

μαίρῃ a. — 17 ἀνθρώπων edd. excepia ed. Ox. — 18 ἀπ᾽ ἀλλήλων 

s«, ἐπ ἄλλων q et edd. ante Heynium; Beck hec annotavit: «pro. 

ψόγος δὲ ἐπ ἄλλων non recepi lectionem codd. ab Ox. edd. memo- 

ratam ἀπ᾿ ἄλλων, nam ex verbo ἐπιφέρεται patet, Schol. in textu 

habuisse ἐπ᾽ non £x.» Male; ἐξ est etiam in codd. Mosch. 
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(126), ὧν ἐπὶ τὴν ἔνδοξον ὄψιν χάρες, νίχης δηλονότε, αἰδοῦς 

ἀξία, στάξει, ἀντὲ τοῦ παραγίνεται, πρῶτον, τουτέστιν ἐξαιρέ- 

τως, περὶ δωδέχατον δρόμον ἐλαυνόντων τοὺς ἵππους. 

gl. 129. ἀληδϑῶς, ὥσπερ οὖν ἐστιν. --- ὄρος ' Apxaótxot . 

130. Germ. Μάτρωες ἄνδρες οἱ ἀπὸ μητρὸς χαταγόμενοε" 

xal πάτρωες oi ἀπὸ πατρός. 

gl. 180. * ὠ. — * οἱ πρὸς μητρὸς συγγενεῖς σου. ἐνταῦϑα 

γὰρ a7 προμτωρ, Πὐάδνη, ὡς ἔφαμεν, ἀνετράφῃη ὑπὸ τῷ 

* ἐδεξιώσαντο. — 1232. Αἰπύτῳ.. — 131. * χατοιχοῦντες. — 

παραχλητιχαῖς. --- ἐν. — 188. χατὰ πολύ. — εὐσέβεια yàp τὸ 

τοῖς ϑεοῖς ϑύειν. --- 134. ἤγουν ἔφορος ἀγώνων ἐστέ" χαλεῖται 

γὰρ ἐναγώνιος, ὡς xai ἄλλάττα ὀνόματα. — 135. μερίδα. 
,* ^ 4 , e 

136. T'h. To τεμᾷ εἰ μὲν τρίτον πρόσωπον νογσειῖς, οὕτως 
ῚΪ -ς LI - hj 3 , A 5», ΠῚ ἢ * ΄- 

ἐρεῖς" xal τιμᾷ τὴν Αρχαδέαν τὴν εὐάνορα, διὰ τὸ ἐχεῖ ναὸν 

αὐτοῦ εἶναι" εἰ δὲ ἀντὶ τοῦ τιμῇ, τὸ ἔγεε ἀπὸ χοινοῦ λάβῃς 
eo e Ay Ν UA 3 , , ^ / Ἢ 5 - οὕτω " xat ἔχει τὴν εὐάνορα Apxaótav ἐν τιμῇ, τουτέστιν ἡ ἐχεῖ 

“- «- 4 - p» ’ὔ ΄ 

“χατοιχῶν τιμᾶται, 7; ἐχεῖ χατοιχεῖ εἷς ταύτης τιμῆν. 

gl. 136. τὴν χαλοὺς ἄνδρας ἔγουσαν. 

129—137. Germ. ἢ σύνταξις αὕτη. εἰ δὲ ἐτύμως xai ἀλη- 
bec. ες 39 P d — , "ϑῶς ot ἀπὸ μητρὸς xacayóuevot μάτρωες ἄνδρες cot ' Ayzatov, 

οἱ νατετάοντες xal οἱ χατοιχοῦντες ὑπὸ τοῖς ὅροις τὴς Κυλλήνης, 
- x ww , ^. Li [4 — LI 7 /, , «« « 

ἤγουν τῆς Αρχαδίας, τὸν ' Eouzv τὸν χηρυχα τῶν ϑεῶν, εὐσε- 

βέως xat εὐσεβῶς, πολλὰ δὴ ἐν πολλαῖς ϑυσίαις ἐν λιταῖς xal 
« , , ν » ᾽ ἐν παραχλήσεσι, δωρησαν xa ἐδεξεώσαντο xal ἐφιλοφρόνησαν, 

1 αἰδοία ἤγουν ante αἰδοῖς add. codd. mixti et edd. — 2 παρα- 

γένονται z. — 2.98 ἐξαίρετον Vrat. — 5 μάτρωες ἄνδρες" μήτρωες oi 

xtÀ. coni. Mommsen. — 7 Glossa Thomana, qus deest in Γ᾽ prefixo 

lemmate μάτρωες ἄνδρες in α΄, codd. mixtis et edd. inter scholia 

legitur. — 14. 15 ἐχεῖ ante ναὸν est in TA« i ̂  post αὐτοῦ in 

cett. — ναόν ΓΑ, νεών cett. — αὐτῆς I, αὖ 4. — 19 Post j delevi 

“δὲ partieulam. — 20 Post ἀπὸ delevi πατρὸς xa. 

10 

15 
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€ 5 ϑεὸ * , Y * 5 € * - ! . - τἐϑλ 
ὃς ὁ 'ϑεὸς ξναγωνίιος ἔχει τοὺς ἀγώνας τὴν. μοῖράν τε τῶν αέϑλων,. 

τουτέστι τὴν πάλην, τιμᾷ τε τὴν ᾿Αρχαδίαν τὴν eUdyopa " xei-- 

νος, ὦ παῖ τοῦ Σωστράτου, χα χαὶ τὰ λοιπά. 
gl. 137.." ὁ Eo je. — * ' Agata. — 138. τῷ μεγά- 

δλοὺς ἤχους διὰ τῶν βροντῶν  ποιοῦντε Δεῖ. --- 139. τελειοῖ. 

--- σοῦ. 2 - 

140, Th. .Tó. ἔχω τινὰ ἐπὶ γλωττῃ δόχησιν ἀχόνας λιγυρᾶς: 

τοῦτο λέγει, ἀντὶ τοῦ ἐπέρχεταί uoc ἔννοιά τις xat. λόγος ἡδὰς: 

ὑπὲρ σοῦ, παρᾳχινῶν με λέγειν τοῦτο πρὸς σέ. ὥσπερ γὰρ ἡ 

10 ἀχόνη ὀξύνει τὸ παραϑῃγ όμενον, οὕτω xai ἡ ἐμὴ μουσιχὴ ὥσπερ. 

τίς ἀχόνῃ ἐστὶ πρὸς ἐμέ. ἐπεὶ δὲ διὰ τῆς μουσιχῆς ἔψαλλε πάντα- 

τὰ αὐτοῦ ποιήματα, εἰχάτως xat τὴν νῦν ἐπερχομένην αὐτῷ. 

δόχησιν. ὑπὲρ τοῦ ᾿Αγησίου εἰπεῖν τῆς αὐτοῦ μουσιχῆς ταύτην. 

εἶναί φησι. τὸ δὲ πνοαῖς αὐλῶν λέγει, διότι xal μετὰ μουσει-. 

15 χῆς xai αὐλῶν ἣδε τοὺς ὕμνους. 

gl. 140. ἔννοιαν xat τρόπον ἐγχωμιαστιχόν. --- 141. τῇ 

ἐμῇ. --- παροξυσμοῦ. — ἐμμούσου. — 142. * 7 δόχησις" — 

* 7 δόξα. — xai αὐτὸν εἰπεῖν. --- * zpoaépyerat. 
.143, Germ. Καλῶς εἶπε χαλλεῤ ῥόοις ὡς ἐπὶ ὑγρότητος, xai 

φῃζνοαῖς ἐπεὶ xal ἡ πλῆξις αὕτη τῆς φόρμιγγος διὰ. τοῦ ἀέρος: 

γίνεται, πλησσομένου τούτου διὰ τῆς χρούσεως τοῦ πλήχτρου.. 

gl. 143. ἡδέως ἡχοῦσιν. --- φῳδαῖς. 

1 μοῖραν τὲ U. — 2 τιμᾷ τὲ U. — 7 Scholium Thomanum om.. 

3. — 7. 8 τό — μοι in Γ' eultro abscisum est. — λεγυράς μ' ξ΄. 

9 ὑπέρ σου ει" ξ΄. — με τοιοῦτο λέγειν T, ue λέγειν τοῦτον Aot WE 

edd. ante Oxx. — ἧ om. φ΄. — 10 παραϑιγγόμενον ξ΄. —, 10. 11 

ὥσπέρ τις Λ α' ed. Ro. — 11 ἔσσι 1. — πρὸς με α' τ΄. — τῆς om. Γ. 

— πάντα om. Δ. — 14 εἶναι φασὶ ξ΄. --- 165 Inter xal et αὐλῶν I4 
secutus deleyi voculam μετά. — 19 χαλλερόοις Mommsen edidit. — 

19.20 ὡς ἐπὶ $yg. x«l πνοαῖς edidi pro πνοαῖς ὡς ἐπὶ byo. 
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129—143. M. Et δ᾽ αληϑῶς, à Αγησία, oi ἄνδρες οἱ σοὶ πρό- 

yovot πρὸς μητρὸς οἱ οἰχοῦντες ὑποχάτω τοῦ ὄρους τῆς Κυλλήνης" 

᾿Αρχὰς γὰρ ἣν πρὸς μητρὸς ὁ ᾿Αγησίας᾽ ϑυσέαις λιτανευτίχαῖς 

(132) πολλάχις πολλαῖς ἐδώρησαν, ἀντὲ τοῦ ἐδωρήσαντο, ἐδε- 

ξιώσαντο εὐσεβῶς τὸν xrpuxa τῶν ϑεῶν τὸν “Ἑρμῆν, ὃς (134) 5 

τῶν ἀγώνων &&ouatá(et xài μεῤίδος τῶν βραβείων, t7v." Apxa- 
Gíay τε τὴν χαλῶς ἔχουσαν ἕνεχα γενναιότητος. ἀνδρῶν τιμᾷ, 

ἤγουν δοξάξει οἰχῶν ἐν αὐτῇ " χεῖνος (137) ὁ Ἑρμῆς, ὦ παῖ 

τοῦ Σωστράἅτου, σὺν τῷ πατρὶ αὐτοῦ τῷ di τῷ βαρυγδούπῳ, 

τουτέστι τῷ τῶν βροντῶν αἰτίῳ τῶν τὸν βαρὺν χτύπονι ἐργα- 10 

ζομένων, χραίνεει (139), ἀντὲ τοῦ διοιχεῖ τὴν σὴν εὐτυχίαν. 
δόξαν ἔχω, avri τοῦ λόγον φέρω τινὰ ἐπὶ γλώσσῃ (141), ἤγουν 

πρόχειρον εἰρήσϑαι ἀπὸ τοῦ νοῦ δηλονότι, ὡς σίδηρον ἀπὸ 

ἀχόνης λιγυρᾶς, τουτέστιν ὀξέως ποιούσης ἠχεῖν τὰ ἀχονού- 

μενα, ὅς με ἕλχει ἐϑέλοντα ἐπὶ πνοὰς χαλλεῤῥόους (143), ἤγουν 15 

φδὰς εὐήχους, τὰς ἀπὸ τῶν ὀργάνων ἀναφερομένας. 

gl. 143. λέγω ἡ τῆς ἐμῆς μητρὸς μήτηρ᾽ --- t τουτέστι τῆς 

ἑμῆς πατρίδος μήτηρ ἤτοι τῶν θηβῶν. 

1 Lemma εἰ δ᾽ ἐτύμως est in codd. mixtis et edd., σύνταξις 

est in marg. ξ΄. — ὦ ἀσιγεία E. — οἱ σοὶ] εἰσὶ q. — 2 n. μητρὸς] 

πατρὸς q. — ὑπὸ xáto asyu ££. — 8 ϑυσίαι ξ΄. .--- 4 πολλάχις 

om. Vrat. — ἐδωρήσατο ξ΄. — ὅ τὸν ϑεὸν q Vrat. z (qui τὸν 

ἐρμῆν τὸν ϑεὸν habet) μ΄ ξ' φ΄. — 6 xoi ante τὴν 'Agx. est in codd. 

mixtis (/' excepto) et edd. — 7 ἕνεχα] ἔνεμα 2. — 8 κεῖνος aq, ἐχεῖ- 

voc cett. — 9 αὐτῷ a. — 10 βροτῶν a, βρωτῶν E. — τὸν ex aqv' 

accessit. — 11 τὴν σὴν εὖτ. aqu', τὴν εὖτ. τὴν σὴν cett. — 12 τοῦ 

om.,". — φέρω λόγον 4. --- Àd v. 141 hec gloss. in marg. b: λεγυρὰ 

ἀχόνη λέγεται ἐχείνη ἡ ποιοῦσα τὰ ἀχονούμενα ἠχεῖν λιγυρῶς. — 

γλώσσης q. — 18 τοῦ ex αηί'' Ox. est. — σίδηρος ι΄, σιδός .α. — 

14 ἀκονούμενα aq Οχ., ἀχονόμενα ξ΄, áxovdurva cett. — 15 με] 

τε à. — καλλμιρόους α Vrat., καλιῤῥάους ξ΄. 
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144. T'Àh. 'H Μετώπῃ ϑυγάτηρ ἣν Λάδωνος τοῦ ποταμοῦ, 

γυνὴ δὲ ᾿Ασωποῦ τοῦ ἐν Θήβαις ποταμοῦ, ἀφ᾽ οὗ ϑυγατέρα ἔσχε 
Θήβην, ἧς πόλις ἐπώνυμος. Θηβαῖος δὲ ὁ Πίνδαρος" διὸ xai 

τὴν Μετώπην μητρομάτορα χαλεῖ, οἱονεὶ μητέρα τῆς μητρὸς αὐτοῖ 

Θήβης. φασὶ δὲ τὴν Μετώπην oi μὲν λέμνην, oi δὲ ποταμόν. 2 

gl. 144. "αὶ ̓ Αρχαδιχγ. Στύμφαλος γὰρ πόλις ' Apxadíac: 

τὸ δὲ εὐανϑὺὴς ἀντὲ τοῦ ὁραέα᾽ — t* * ἤγουν 7, ϑυγάτηρ τῆς 

Στυμφαλίδος. --- 145. πολεμιχήν, ἑππιχωτάτην. — ἐγέννησεν. -- 
146. πλείστου ἄξιον" λέγε: δὲ τιμῶν τὴν πατρίδα. --- 147. * πίνω. 

ι0 — πολεμεχοῖς. ---- 148. ἔμμουσον᾽ ποιχέλος γὰρ ὁ μετὰ μουσεχῦς. 

gl. 143—148. M. Μητροαητωρ ἐστὶν iur, ἀντὶ τοῦ τῆς 
ἑμῆς πατρίδο:, τουτέστι τῶν Θηβῶν μήτηρ 9) Μετωπη καὶ εὐαν- 

Üze, ἤγουν ἡ φαιδρά, ἡ τῆς Στυμφαλίδος ϑυγάτηρ. ϑυγατέρα 

δὲ λέγουσι τὴν ετώπην τῆς Στυμφαλίδος διὰ τὸ εἶναι τὴν Στυμ- 

15 φαλέδ πεοιεχτιχὴν αὐτῆς. πμητρομήτωρ 3 εἰπὼν ἐπάγει ὥσπερ 

1 ἱστορία περὶ τῆς μετώπης margo Vrat. α' ξ΄, ἱστορία περὶ μετώπης 

margo ε΄, ἑστορέα φ' in marg., edd. in textu, omm. ΓΖ s μ΄. — 7; omm. 

2A ξ΄ φ΄. — 9 ἀσώπου ξ'. — 8 Post ἧς omisi 7 cum ΓΔ. — 4 μητρο- 

μάτορα I 42, μητρομήτορα ceti, — Ad v. 144 hec gloss. in marg. ὃ: 

ματρομάτωρ ἐμὰ ἐστὶ Στυμφαλὶς εὐανϑὴς Μετώπα " τουτέστι τῆς ἐμῆς 

πατρίδος τῆς Θήβης ἐστι μήτηρ ἡ Μετώπη ἡ εἰανϑής, ἡ ϑυγάτηρ τῆς 

Στυμφαλίδος : ἰστέον δέ, ὅτι ὃ Λάδων ὃ ποταμὸς ἐγέννησε δὲ τὴν ε- 

tuv λέμνην, 7 δὲ Μετώπη ἐγέννησε τὴν Θήβαν πηγήν, ἧς πηγῆς 

ἐγένετο καὶ ἡ πόλις 5 Θήβα ἐπώνυμος. Et ad eundem versum: ἔστι 

τὸ Στυμφαλὶς καὶ κύριον ὄνομα, ἔστι δὲ καὶ πατρωνυμικὸν ὡς ἐνταῦϑα. 

— 6 Glossa Thomana in α΄, codd. mixtis (z excepto) et edd. pre- 

fixo lemmate Στυμφαλὶς inter scholia legitur. — 7 ΓΛ“, ἢ (ὃ) μ΄, 

ἤγουν cett, nisi quod deest in Vrat. — στύμφαλις T. — 11 Lemma 

ματρομάτωρ (μητρομήτωρ ι") ἐμὰ omisi eun aq. — σύνταξις uU μ' 

in marg. Boeckh in textu. — ἐστὶν ἐμοὶ z. — τοῦ om. ξ΄. — 12 

ϑηβαίων μήτωρ &. — utt&m a. — 18 τυμφαλ. a. — ϑυγάτηρ om. 

£. — 15 περὶ ἐχτ. q. —— ὥσπερ aq, ac cett. | 
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-ἐφερμηνεύων' ἥτις (145), ἤγουν αὶ Μετωπη, τὴν 878avy ἔτεχε τὴν 

πληήξιππον, ἤγουν τὴν πλήττουσαν τοὺς ἵππους ἐν τοῖς δρόμοις, 

τουτέστι τὴν ἱππιχήν, τὴν πολεμιχήν. ταύτης ἐπέραστον ὕδωρ 

πέομαι, ἀντὶ τοῦ εὐπορίαν λόγων ἀπὸ ταύτης πορίσομαι ποιχίλον 

ὕμνον συντιϑεὶς γάριν ἀνδρῶν αἰγμητῶν, τουτέστι πολεμιστῶν. 

gl. 148. * διέγεερον. — * auyyopeucás" — t τοὺς συγγο- 

ρευτάς. | 

149. Th. Οὗτος χοροδιδάσχαλος ἦν τοῦ παρὰ Πινδάρῳ 

χοροῦ, ᾧ τινε Αϊνέᾳ. πρὸς τὸν δῆμον ἐχρῆτο Πίνδαρος διδά- 

σχοντι τὰ αὐτοῦ ποιήματα xal μεδ ἑτέρων dáÀlovrt δεὰ τὸ 

αὐτὸς ἰσγνόφωνος εἶναι xal μὴ δύνασθαι λέγειν ἀξίως. 

gl. 149. * ω '— t γοράργης ἦν οὗτος. --- 150. * t τὴν 

ἐν Παρϑενίῳ ὄρει ' Apxaüíae τιμωμένην. — 151. τοὺς ἄλλους. 

— παλαιόν. — 152. * * τὴν θϑηβαίαν. 

153. Germ. ' Ex τῶν ἐν τῇ Βοιωτίᾳ χατοιχούντων ἀγροέχων 15 

* γάντων πάντῃ διαβαλλομένων τῇ ἀγνωσίᾳ ὡς xai παραφϑα- 
, - 5 , ’ EY * , “ω σ , 

έντος τοῦ ὀνόματος τούτων xai vue dOopévou δοχεῖν οὕτως ἐξ 

ἀρχῆς αὐτοὺς χαλεῖσϑαιε. 
rd d - x * Th. " Yavree, ἔϑνος ἀρχαῖον xat βάρβαρον, qjxraav ἐν βοεω- 

1 ἑρμηνεύων t". — ϑήβην a. — τὴν om. εἴ. — 2 ἐν om. 2. — 3 τουτ- 

ἐστιν (om. τὴν) (΄. — B τουτ. πολ. om. (΄. — χάριν τῶν ἀνδρῶν τῶν 

πολεμικῶν glossa sine cruce, sed non Thomano-Tricliniana, immo potius 

Moschopulea, legitur in codd. mixtis. — 8 'Totum scholium om. z. — 

Post οἶτος ΓΔΑ libros secutus delevi ὃ Aívéec. --- Πινδάρῳ DA Vrat. 
« t" uq, Πινδάρου cett. — 9 ᾧ (om. τινι) T. — Aivéa ex IA acces- 

Sit. — 11 αὐτὸς ἰσχνόφωνος I'A, αὐτὸν ἰσχνόφωνον ceti. — 129. Glossa 

χοράρχης αὐτοῦ οὗτος estin a. — Glossa ad v. 150 in codd. mixtis 

-oruee signatur (non legitur in αἢ iidemque τῷ post ἐν et τῆς post 
ὄρει addunt Moschopuleos libros secuti. — 15 Delevi lemma Ἄλλως. 

— 17 ἀδομένου] «i. e. πολλάχις λεγομένου, cf. Hesych. al.» Mommsen. 

— οὕτω U, corr. Mommsen. — 18 Ἱστορία est lemma in edd. 
.Ante Boekhium, qui id quod Vrat. z α' /" μ΄ in. marg., cett. codd. in 
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τίᾳ, 00e διὰ πολλὴν προσοῦσαν αὐτοῖς ἀλογίαν σχώπτοντές 

τινες xat παρᾳφϑείροντες τὸ ὄνομα ἕνα ἕχαστον τούτων ὧν ἔλε- 

γον, xaL ἐπεχράτησε τοσοῦτον αὕτῃ ἡ θϑιαφϑορά, ὡς εἰς ὄνει- 

δος τοῖς Θηβαίοις τοὺς ἄλλους προφέρειν ταύτην τὴν παροιμίαν' 

ι ὅ τὸ Βοιωτία Uc. λέγεε οὖν Πίνδαρος πρὸς τὸν Αἰνέαν, ὅτε δεέγ εἰ-- 

pov τὸν τὰ ἔπῃ ἄδοντα γορόν, ἵνα γνῶσιν ἅπαντες, ὡς οὐ tj; 
π , , « λε » B ; * 1AÀ * x . M -. 

apotuía προσήχομεν τῇ λεγούσῃ Βοιωτία 0e, ἀλλ᾽ ἐσμὲν Mov: 

σῶν ϑρέμματα. E ! B 
gl. 153. γοζρον. — * t xzpu£. — ἀληϑὴς διὰ τὴν. puvz, v" 

10 ἐγὼ γὰρ ἰσγνόφωνος. 

1 
φ΄-Ὃν 

3 

194. Th. “Ὅτε πρός τινα πόλιν οἱ Λάχωνες arpatyryóv 

ἔπεμπον, βουλόμενοι δηλῶσαίΐ tt αὐτῷ τῶν ἀποῤῥήτων οὐχ ἐπί- 

στευον χάρτῃ, αλλὰ τοιοῦτόν τε ἐποίουν" τορεύοντες ξύλον 

στρογγύλον τριῶν ἢ τεττάρων πηχῶν, τέμνοντες εἰς δύο τὸ 

μὲν ἕν τῷ ἐχπεμπομένῳ στρατηγῷ ἐδίδουν, ϑάτερον δὲ αὐτοὶ 

χατεῖζον. ὁπότε δὲ πρὸς αὐτὸν μῃνῦσαί τι ἐβούλοντο, περεειλίσ- 

σοντες στενὸν ἱμάντα τῷ zap αὐτοῖς ξύλῳ ἔγραφον" εἶτα ἀπο-- 

mE ᾿ 8 

textu exhibent ἱστορία (στ. om. 2) ὅϑεν τὸ (τὸ om. /" ) $c βοιωτία. 

edidit. --- Πάντες γένος ἀρχ. I. — ὥχισαν δὲ ἐν μ΄. 

1 αὐτὴν ἀλ. ι΄. — ἀναλογίαν T. — 8 ἐπε κράτε (sic) ξ΄. --- εἰς ex. 

ΓΛ α΄ accessit; addendum esse vidit Beck. — 4 τούς τε ἄλλους edd. 

ante Heynium commate post 678. posito. — 5 βοιωτίας ὃς 2. — 

Ante Πίνδ. delevi ὃ cum 4 Vrat. α' 4" ξ' φ΄. — ὅτι omm, edd. — 

διέγειρον om. 4. — 6 ὅτε ante τὸν τὰ insertum est in I. — οὗ omm. 

5 μ', ἃ m. sec. additum est in q'. — 11 ἱστορία ὅπως ἡ σχυτάλη y&- 

γονεν (γέγονε 2, ἐγένετο ed. Boeckh.) est lemma in α΄, codd. mixtis 

(Vrat. excepto) et ed. Bockh., ἱστορία in edd. ante Beckhium. — 

12 ἀπορήτων I. — 18 τοιοῦτόν τι A6, τοιοῦτό τι cett, — 14 πη- 

yov 4, πηχων (810) D, πήχεων cett. — x«l ante τέμν. add. edd. — 

15. 16 αὐτίκα τεῖχον ξ΄. — 16 μηνύσαι τι T, μηνύσαί τι ξ' φ΄'. — 

περιειλήσσοντες 2 (in quo 5 ex corr. scriptum est) ," (qui in marg. 

annotat: ambigua litteratura, non autem significatio μ΄ ξ΄ y". -.., 
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λύσαντες τὸν ἱμάντα τῷ atbacgyq αὐτὸν ἔπεμπον. ὁ.δὲ ἐνειλίσ- 

Guy τῷ οἰχείῳ ξύλῳ τοϊτοὺ ἀνεγίνωσχε τὰ γεγραμμένα πρὸς 

αὐτόν. λέγει oov. τὸν Αἰνέαν σχυτάλην Ἠουσῶν, οἱονεὶ ἄγγελον 

τῶν αὐτοὺ ἐπῶν πρὸς τοὺς ἄλλους. 

gl. 184.. εὐπλοχάμων. ---- μηνυτής. ---- 159. μεγαλοπρεπῶς 5 

ἀδομένων. --- ὅμνων ἐμῶν τῶν πρὸς ἄλλους. ᾿ 

148—155. M. Ὧ Αἰνέα, διέγειρον νῦν τοὺς ᾿ἑταέρους. 
ἤγουν τοὺς συγχορευτάς, πρῶτον͵ μὲν ὑμνῆσαι τὴν ^ Hopay τὴν 
Παρϑενίαν (150), ἤγουν τὴν ἐν τῷ Παρϑενίῳ ὄρει τῆς ' Apxaó(ac 
τιμωμένην; ἔπειτά τε γνῶναι, dyrà τοῦ γνώριμον ποιῆσαε xarà 10 

ἀληδϑῇ λόγον, εἰ φεύγομεν τὴν Βοιωτίαν ὅν (158), λέγω τὸ 

ἀρχαῖον ὄνειδος, τουτέστε τὴν παλαιὰν διαβολὴν τὴν ἐπὶ τῇ 

ἀμουσίᾳ. ὑπάρχεις yàp ἄγγελος ὀρϑός,. ἤγουν χηρυξ ἀληϑῆς, 

τῶν ᾿χαλλιτρίχων Μουσῶν σχυτάλη, τουτέστι ῥάβδος, γλυχὸς 

χρατῆρ, ἤγουν γλυχὺ ἀγγεῖον, γλυχὺς οἶχος τῶν qiàav τῶν ἀγα- 15 

φϑέγχτων, τουτέστιν ὧν πολὺ τὸ χλέος. 

1. αὐτῶν “ξ΄. --- ἐν εἰλήσσων ξ', ἐνειλήσσων ἐμ' φ'΄. — 2 τ. 

ἐδίω E. ι΄. — τοῦτο ἀναγίνωσκχε Vrat. — τὰ γράμμενα ξ΄. — ὃ τὸν 

αἰνέα s. — οἷον s. — 4 τὸν ξ΄. — αὑτοῦ edd. inde a Beckio. — 

7 ὄτρυνον est lemma in ;", ὄτρυνον Αἰνέα in' cett. codd. mixtis et 

edd. — σύνταξις μ΄ in marg. ξ΄ post lemma. — τοὺς ἑτέρους μ΄. — 

8 ὑμνήσαι a. — 10 ἔπειτα πεγνῶναι 4. —— κατὰ asi" et glossa Mo- 

schop., x«v' cett. — 11 βοιωτίαν. νῦν. ξ΄.᾿ — Confer que glossator 

libri ὃ in marg. adscripsit: ἔπειτα δὲ διέγειρον τοὺς χορευτὰς. ποιῆσαι 

τοῖς πᾶσι γνωστὸν ἐν ἀληϑέσι λόγοις, εἰ φεύγομεν τὴν Βοιωτίαν σχρό- 

φαν, λέγω δὲ τὸ ἀρχαῖον ὄνειδος, ἤγουν τὴν ἀπαιδευσίαν καὶ &uov- 
σία». — 18 ὀρθός om. ε΄. — 14 τῷν. om. ἐ΄. — μουσῶν καλλ. (". 

-- ὁᾶβδος qzwv ξ' φ', ῥὁᾶβδος μ΄. — 415 γλυκὺν ἀγγ. ξ΄. — οἶχος 

ακ 4 u & q, οἷνος ceti. — τῶν ante φδῶν om:.a. — 15. 16 ἀγα- 

φϑέχτων α Vrat. ξ΄. --- 16 ᾧ 5. — Confer glonsatorem in 5 : ὥσπερ. διὰ 

TOU χρατῆρος. διανέμουσι τὸν οἶμον , τοῖς : πίνουσιν, ρὕτω καὶ διὰ τοῦ 

Αἰνέου διανέμει τὰς δὰς τοῖς ἑορτάζουσιν ὃ Πίνδαρος." 
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gl. 156..* εἰπὲ αὐτοῖς. — t * * εἰπὲ αὐτοῖς" τοῖς ἑταίροις 

δηλονότε. — ἤτοι ἐπαινεῖν. — 157. νῆσος παραχειμένη τῇ 

Σιχελίᾳ ἢ πόλις πλησίον Συραχουσῶν᾽" — 1 νῆσος παραχειμένη 

ταῖς Συραχούσαις. — 1568, * ᾿Ορτυγέίαν ἢ Συράχουσαν. — 
δ ναμέμῳ ἐξαυσίᾳ. — διεξάγων. — 159. ὑγεῦ, νόμιμα βουλευό- 

4 ; ^ F 

uevoc. — ἐρυϑρόπουν. — 160. * περιέπει xal τιμᾷ. --- t Δημη- 
rpa ὁ σῖτος xai ἡ ἔφορος χαρπῶν ϑεός. | 

161. Th. Λεύχιππον λέγει τὴν Περσεφόνην 7, διότι ἔϑος 

ἐστὶ τοῖς ποιηταῖς τοιούτοις ἐπεϑέτοις χοσμεῖν τοὺς ϑεούς, ὡς 

10xal ὄπισϑεν φοινιχόπεζαν εἶπε τὴν δήμητραν, ἢ διότε λευχᾷ 

&puact ἐπογουμένῃ εὑρέϑη ὑπὸ τῆς μητρός, ὅτε ἁρπασϑεῖσαν 
e , |» , * , 

ὑπὸ Πλούτωνος ἐξητει abtzv. | 

. gl. 161. * τεῦς Περσεφόνης. --- * ἀμφέπει ἀπὸ χοινοῦ " ἐν 

γὰρ τῇ Σιχελίᾳ τὰ τῆς Περσεφόνης ἀναχαλυπτήρια ἐτελοῦντο. --- 

162. ὕτοι τὸν ἐν τῇ Αἴτνῃ Δία ἀμφέπει. 

156—162. M. Εἶπον δὲ τοῖς ἑταίροις μεμνῆ σϑαε τῶν poto μεμνὴ 
Συραχουσῶν τε xa? τῆς ᾿θρτυγίας, ἥντινα, ἤγουν τὴν Üpruy(av, p ἧς ᾿θρτυγίας, ἥντινα, ἤγουν τὴ 
χαϑαρῷ σχύήπτρῳ διοιχῶν ὁ “Ἰέρων, τουτέστιν ἁγνῇ xai χαϑαρᾷ 
βασιλείᾳ, ἄρτια (159), ἤγουν ἔγχαιρα, ἀληϑὴ βουλευόμενος, 

2 To. ἐπ. in codd. mixtis cruce signatur. — 3 et 6 Gloss Mosch. 

ad v. 157 et 160 etiam inter glossas a libri leguntur. — 8 Glossa 

. Thom. ad v. 161 prefixa lemmate “ευχίππου tt ἑορτάν, et tum τὸ 

vocula ante ἀμφέπει in edd. inserío οὐ ἐτελεῖτο pro ἐτελοῦντο scripto 

in α΄, codd. mixtis et edd. hoc scholium przcedit, tum iidem λεύχιππον 
$2 λέγει κτλ. exhibent. — 10 ὄπισϑεν ΓΔ, dvo (", ἀνωτέρω cott. — 

τὴν δήμητρα αἱ C, τῆς δήμητρος Vrat. — διότι) ὅτι (΄. — 19 ὑπὸ 

“τοῦ πλ. α΄, codd. mixti et edd., nisi quod a plutone est in |". — 

18 De glossa Thomana confer notam ad p. 236, 8. — 106 εἶπον 

δέ εἰπὲ δὲ τοῖς codd. mixti et edd --- σύνταξις est in marg. e μ΄, in 

textu ante lemma in ed. Bocckh., post lemma in ξ΄. — ἑτέροις u' ξ΄. 

— 1" συῤῥακ. q. — τε om. ξ΄. — 18 χαϑορῶ ξ΄. — ἁγνὴ Vrat. 

ἀγνή q. — 19 βουλόμενος εἰ" ξ΄. ᾿ E 
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ἀμφέπει, τουτέστι περιέπει, τιμᾷ τὴν δήμητρα᾽ τὴν φοινικόπε- 

ζαν, ἤγουν τὴν ἐρυϑροὺς ἔχουσαν τοὺς πόδας" ἀπὸ μέρους δὲ 

πᾶσαν ἐῤρυϑρὰν ϑέλει δηλοῦν" xai τῆς ϑυγατρὸς. αὐτῆς τῆς 

λευχίππου, ἤγουν τῆς Κόρης τῆς xai Περσεφόνης, τὴν ἑορτὴν 

τιμᾷ δηλονότε, xal τὸ χράτος τοῦ Διὸς τοῦ χατὰ τὴν Aitwyy 5 

τιμωμένου, περιφραστιχῶς ἀντὶ τοῦ xal τὸν día τὸν χατὰ τὴν 

Αἴτνην τιμώμενον. λεύχιππον δὲ λέγει τὴν Περσεφόνην, ἐπεί 

φασε μετὰ τὴν ἁρπαγῆν, ἣν ἥρπασεν αὐτὴν ὁ Πλούτων, εὑρε- 

ϑεῖσαν διὰ λευχοπώλου ἅρματος ἀνῆχϑαι ὑπὸ τῆς μητρὸς εἰς 

τὸν θλυμπον. 10" 

162. Th. Γ AuxógÜoryot λέγει, 7) διότε μουσιχῇ xai αὐλοῖς 

ἔχαιρεν, ὡς xai πρώην ἔφη (Ol. 1, 14)* ἀγλαΐξεταε δὲ xai μου- 

σ:χῆς ἐν ἀώτῳ 7) διότε αὐτὸν ἑχάστοτε ἐπαινεῖ, ἵν᾿ ἡ τὸ λύραι 

ai ἐμαί. ἐχ δὲ πάντων τούτων, ὧν ἄνωϑεν ἔφη, δείχνυσιν αὐτὸν 

νομίμως ἄρχοντα, ἄριστα βουλευόμενον, πρὸς ϑεοὺς εὐσεβέ- 16. 

στατον xat βίον ἐνήδονον ζώντα. | 

gl. 162. γλυχύφϑογγοι. --- 168. * 4 αὐτὸν τὸν “Ἰέρωνα. --- 

qidat, ὕμνοι. — 164, ἀυβλυνεῖ xai παύσει. ---- " τὴν εὐδαεμονέαν 

αὐτοῦ. --- * ἐπερχόμενος. --- 165. φιλέαις ἀποδοχαῖς. — ἐπιϑυ- 

μηταῖς " ἐπιϑυμοῦσε γὰρ πάντες apéaxety τοῖς ἄρχουσιν αὐτῶν. 30 

— 166. * τοῦ. — * τὸν ὕμνον. 

167. Th. Τὸ Στυμφαλέων ἀντὶ τοῦ ,ἀρχαδιχῶν' Στύμφα- 

1 Δήμητρα αᾳ ἐ" ξ΄, δήμητραν cett, — 2 τοὺς ex αι" addidi. — 

4 τῆς xai] χαὶ τῆς ε΄". — 6 τιμουμένου a. — 6. 7 xu. --- Αἴτνην om. 

ξ΄. — 6 xal om. a. — τὴν δία a. — 9 ὑπὸ post διὰ λευχ. add. 

2. — εἰς] εἰ £z. — 11 ἁδύλογοι δέ: ἤγουν γλυκύφϑογγοι. τοῦτο δὲ 

λέγει διότι &', codd. mixti et edd. ; totum scholium om. 2. ---- αὐλοῖς} 

αὐλῇ (?) D, μουσικῇ /'. — 18 τὸ omm. [Vrat.] edd. — 14 ’ αἱ om. 

L.— ἄνωϑεν DIA, ἄνω cett. — ἔφην edd. — 16 ἄρχονται /". — 

βουλόμενον πρὸς δὲ οὺς ξ΄. — 29 στυφαλίων ΓΑ. -- στύφαλος ΓΑ. 
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Aog γάρ πόλες Αρχαδίας. ἔστε δὲ xal. τὸ οἔχο ϑειν. χαὶ có Στυμ- 

φαλέων τειχέων χαὶ τὸ nacép εὐμήλοεο λιπόντ' "Apxa- 

δέας ταυτό. τὸ δὲ οἴχοϑεν ot xaó &'zaporniía ἐστὶν ἐπὶ τῶν ἀπὸ 
τοῦ αὐτοὺ εἰς. τὸ αὐτὸ ἰόντων. . | ^ 

. gl. 167. ἀπὸ τῆς μητρίδος αὐτρᾶ᾽ ̓ Αρχαδίας εἰς τὴν: πατρίδα 

αὐτοῦ. Xupáxouaay, —.* * ἀπὸ. τῶν ἐν. Στυμφᾳλίδε πόλεων εἰς 

Σιχελίαν. — 168, * * συνέζησις. — προσερχόμενον" — ἤγουν 

πρῶτον εἰπόντα περὶ ᾿Αρχαδέας χαὲὶ νῦν. Συράχουσαν λέγοντα. 

169. Th. Μὴ λάβῃς εἰς τὸ 'Αρχαδέας. ἔξωϑεν τὸ ἀπό, 

ἀλλ᾽ ἔστιν καὶ τοιαύτῃ γενιχὴ πρὸς τὸ μητέρα. ὥσπερ γάρ' φαμεν 

ἀνθρώπῳ. Αἰϑιοπέας συνέμειξα, ἤγουν Αἰϑέοπι, οὕτω xat, τοῦτο. 
τὸ δὲ εὐμήλοιρ καὶ πολυϑρέμμονος j πολυχάρπου. μῆλον. γὰρ 

xat ὁ χαρπὸς xa) τὸ πρόβατον... 

- gl. 169. ὕγουν τὸ λέγειν περὲ τῶν ἐν ᾿Αρχαδέᾳ προγόνων 

λῦ αὐτοῦ. — ) T 

162—169. M. ᾿Ηδύλογοι δὲ λόραι χαὶ ̓μολπαὶ γινώσχουσιν 

αὐτόν, ἀντὲ τοῦ λύρα: δὲ xal μολπαὶ δὲ ἡδέων λόγων ὑμνοῦσιν 

αὐτόν, ἤγουν τὸν “Ιέρωνα, διὰ τὰ χατορϑ opaca αὐτοῦ. εἴϑε μὴ 

ϑραύσοε ἤγουν μὴ χοιμίσοι (164), μὴ ἀφανέσοι. ὁ χρόνος ὁ ἐφέρ- 

1 γὰρ] δὲ /'. — xoi ante τὸ oix. omm. 4/". — 1. 2 στυφαλίων 

IA. — 9 μάτερ᾽ ξ΄, μητερ᾽ 2 μ' φ'. ---- εὐβήλης 2..— λιπόντ᾽. ΓΔ, Asirovo 

ceti, — 8 ταυτὸν Λ. — παροιμέα 5 φ' eliam in marg --- 4 εἰς 

τὸ αὐτοῦ μ' φ'. — 7 Glossa προσερχόμενον in codd. Thomanis et 

mixtis legitur, non extat in α΄. — 9 τὸ ante ἀπὸ ex ΓΔ addidi. — 

10 ὥσπερ] ὡς ι΄. — γὰρ φαμὲν A. — 11 αἰϑιοπείας Γ΄ — 7y. Ai9. 

om. Γ. — 19. ἀπὸ μέρους post πολυχ. delevi cum ΓΖ. --- μῆλος I. 

— 16 Lemma &ó/Aoyo. (ἡδύλογοι &') δὲ μιν, cui σύνταξις  adscrip- 

*um est in marg. /" μ' ξ΄ (idem habent φ' et Boeckh in textu) omisi 

cum aq. — εὕλογοι q. -—— τὰν post δὲ legitur in edd. a&nte Beckium. 

— 18 Ante si9c lemma μὴ ϑραύσοι est in ed. Boeckh. — 18. 19 μὴ 

ϑραύσοι om. μ΄. — 19 ϑραύσει a, ϑραύδη ξ΄, ϑραύσεν 2. — χοιμίδαι 

ed. Ro. Bráb. Beckh., xóuw4ooi' aqv' μ΄ cett. edd., χομίσοι. ξ΄, 'χομίση 
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πων, τουτέστιν ὁ ἐπεργόμενος, τὸν ὄλβον, ἤτοι τὴν εὐδαιμονέαν 
3 ud ^"- , ' 

αὐτοῦ, δηλονότι τοῦ Ιέρωνος. σὺν φιλοφροσύναες δέ (165), ἤγουν 
, 3 » ey O- T 

δεξεώσεσιν ἐπεράστοις εἴϑε δέξαιτο τὸν ὕμνον τοῦ ᾿Αγησίου, 
e € - . 5 , v » $9. * ned , 

ὧν Upyetcat δηλονότι ὁ  Ayzatae, oixoÜ ev, ἤγουν. ἀπὸ τῆς πατρί- 

dos. τοῦ ' 4γησίου, λέγω ἀπὸ τῶν τειχῶν τῶν. Στυμφαλίων; του- 
, - tC - , * . . : * τέστι τῶν πόλεων τῶν' ἐν Στυμφαλίδε, προσεργόμενον οἴκαδε, 

γουν εἰς τὴν ἑτέραν αὐτοῦ πατρίδα, ἤτοι τὴν Σιχελέαν " ̓Αρχὰς 

7γὰρ χαὲ Συραχούσιος ó ̓ Αγησίας. λέγω λείποντα τὸν ὕμνον τὴν 

μητέρα τῆς ᾿Αρχαδίας τῆς χαλῶς ἐχούσης ἕνεχα ϑρεμμάτων, 

τουτέστι τὴν Στυμφαλίδα. | 

gl. 110. ada xat συμφέρουσαι τῇ νηΐ. — 171. τριχυμέαν. 

ἐχούσῃ. — ** ταχείας. 

173. T'h. Τοῦτο εἶπε διὰ τὸ ἔχειν τὸν ᾿Αγησίαν δύο zacpt- 

δας, 'Aoxaótay xa? Συράχουσαν. ὥσπερ γὰρ χειμαζομένης νηὸς 

ἐν. νυχτὲ αἱ δύο ἄγχυραι ὑφάλου πέτρας ἐγόμεναε σώζουσιν 

αὐτὴν καὶ μὴ τοῖς ἀνέμοις ὑπεέίχειν ἐργάξοντα:, τὸν αὐτὸν τρόπον 
« € , [4 » 9 - e 3 , 1 “ - » xat ὁ δύο πατρίδας ἔγων ὠφελεῖται" ἀτυχούσης γὰρ τῆς μιᾶς ἐπὶ 

τὴν ἑτέραν ἐλϑὼν ὠφελεῖται." 

gl. 173. ἐστηρίχϑαι ἔ ἔν τινε πέτρᾳ ὀφάλφ' — ἀπὸ τοῦ σχέμ- 

οι 6 

"Vrat, χομίση q', xou. 4. — ἀφανίσοι aq" u' Ox. Beck, Heyne, ἀφα- 

νίση (-σῃ) Vrat. s t' et edd. ante Oxx., ἀφανίσαι Boeckh. 

1 yovv» (". — 2. αὐτοῦ] ἀντὶ τοῦ q. — αὐτοῦ τοῦ (£g. δηλ. 2. — 

.8 εἴθε] εἴδε a, ἥγουν v7. — 4. 6 ὃν — ᾿Αγησίου om. z. — ὅ τῶν 

ante Στυμῷ. om. Vrat. — στυμφαλέων a. — 6 τῶν £v] τὸν £v Vrai. 2 μ' φ΄. 

— στυμφαλέσι φ' edd. ante Oxx. — 7 ἑταίραν ι΄. — ἤγουν i". — 

-8 λόγω λείπ. z. —:8. 9 τὸν et τὴν μητέρα om. q. — 9 χαλῆς 4. — 

13 Lemma δύ᾽ ἄγχυραι omisi eum I4. — 14 συῤῥάχουσαν 4, syra- 

-ousas «Γ΄, συραχούσας [Γμ] Heyne Boeckh. — 185 ἄγγυραι s. — 

18 ἐλὼν Vrat. — ὠφελ. ΓΔ, σῴζεται α', σώζεται cett. — 19 Glos- 

sam Moschopuleam, qus in codd. mixtis et edd. infra p. 240, 15 post 

-ταχείας textui inserta legitur, e solo a edidi. 
Di... ' 

ΤῸ 
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45 αὐτοῦ. 

238 SCHOLIA AP OL. VI. 

Aog γάρ πόλις᾽ ApxaÓ(as. ἔστι δὲ xat τὸ οἔχοϑεν xat có Στυμ- 
/ P. | p; , , 7 9 

φαλέων τειχέων xat τὸ nacép εὐμηλοεο λιπόντ᾽ 'Ápxa- 

δέας ταυτό. τὸ δὲ οἴχοϑεν otxaóc παροιμία ἐστὲν ἐπὶ τῶν ἀπὸ 

τοῦ αὐτοῦ εἰς. τὸ αὐτὸ ἰόντων. 

. 167. ἀπὸ τῆς μητρίδος αὐτρῶ ' Αρχαδίας εἰς τὴν xar, ,ρίδα [cp P j 
αὐτοῦ Xupáxousay, — ** ἀπὸ τὼν ἐν Στυμφαλίδε πόλεων εἰς 

Σιχελίαν: — 168, * * συνίζησες. — προσερχόμενον" - you 
πρῶτον εἰπόντα περὶ ᾿Αρχαδέας xat νῦν. Συράχουσαν λέγοντα. 

169. Th. Μὴ λάβῃς εἰς τὸ ᾿Αρχαδέας ἔξωϑεν τὸ ἀπό, 

ἀλλ᾽ ἔστιν ἡὶ τοιαύτη γενιχὴ πρὸς τὸ μητέρα. ὥσπερ γάρ' φαμεν 

ἀνθρώπῳ Αἰϑιοπίας συνέμεξα, ἤγουν Αἰϑέοπε, οὕτω χαὶ τοῦτο. 

τὸ δὲ εὐμήλοιο καὶ πολυϑρέμμονος 3) πολυχάρπου. μῆλον γὰρ 

χαὶ ὁ χαρπὸς χαὶ τὸ πρόβατον. 

- gl. 169. ὕγουν τὸ λέγειν περὲ τῶν ἐν "Apxaóía προγόνων 

162—169. M. ᾿Ηδόλογοει δὲ λύραι: xat μολπαὶ γινώσχουσιν 

αὐτόν, ἀντὶ τοῦ λύραε δὲ xal μολπαὲὶ δὲ ἡδέων λόγων ὑμνοῦσιν 

αὐτόν, ἤγουν τὸν “Ιέρωνα, δεὰ τὰ χατορϑώματα αὐτοῦ. εἴϑε μὴ 
ϑραύσοε ἤγουν μὴ χοιμέσοι (164), μὴ ἀφανέσοι ὁ γρόνος ὁ ἐφέρ- 

1 γὰρ] δὲ ἐ". — καὶ ante τὸ oix. omm. “44΄. — 1. 2 στυφαλίων 

14. — 39. μάτερ᾽ ξ΄, μητέρ᾽ zu φ΄'. --- εὐμήλης 2..— μιπόντ᾽ ΓΑ, λείπονν᾽ 

ceti. --- ὃ ταυτὸν A4. — παροιμέα ξ΄ φ' etiam ἴῃ marg --- 4 εἰς 

τὸ αὐτοῦ μ' φ'. — 7 Glossa προσερχόμενον in codd. Thomanis et 

mixtis legitur, non extat in α΄. — 9 τὸ ante ἀπὸ ex I'1 addidi. — 

10 ὥσπερ] ὡς 4". — γὰρ φαμὲν ΛΔ. — 11 αἰϑιοπείας T. — ἦγ. Ai9. 

om. Γ. — 12 ἀπὸ μέρους post πολυχ. delevi cum ΓΖ. — μῆλος I* 

— 16 Lemma ἁἀδύλογοι (ἡδύλογοι ξ΄) dé μεν, cui σύνταξις  adscrip- 

tum est in marg. /" &' ξ΄ (idem habent φ' et Bockh in textu) omisi 

cum aq. — εὔλογοι q. — μὰν post δὲ legitur in edd. ante Beoekium. 

— 18 Ante εἴθε. lemma μὴ ϑραύσοι est in ed. Boeckh. — 18. 19 μὴ 

ϑραύσοι om. μ΄. — 19 ϑραύσει α, ϑραύσηῃ ξ΄, ϑραύσεν 2. — χοιμίσαι 

ed. Ro. Brüb. Boeckh., χοιμέσοι aq" μή cett. edd., χομίσοι- ξ΄, xou 
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πων, τουτέστιν ὁ ἐπεργόμενος, τὸν ὄλβον, ὕτοι τὴν εὐδαιμονέαν 

αὐτοῦ, δηλονότι τοῦ Ιέρωνος. σὸν φιλοφροσύναις δέ (165), ἤγουν 

δεξεώσεσιν ἐπεράστοις εἴϑε δέξαιτο τὸν ὕμνον τοῦ ᾿Αγησίου, 

ον ὑμνεῖται δηλονότε ὁ ̓Αγησίας, οἴχοϑεν, ἤγουν ἀπὸ τῆς πατρί- 

δὸς τοῦ ' 4γησίου, λέγω ἀπὸ τῶν τειχῶν τῶν Στυμφαλίων; του- 

τέστι τῶν πόλεων τῶν' ἐν Στυμφαλίδε, προσεργόμενον οἴκαδε; 
Ej . M €! E “- » ON Sie. ? A ἤγουν εἰς τὴν ἑτέραν αὐτοῦ πατρέδα, toc τὴν Xtxelay* ᾿Αρχὰς 

' ) y , ς 'A ml À L. À , Ó Ἢ b γὰρ xat Συραχούσιος ὁ ᾿Αγησίας. λέγω λείποντα τὸν ὑμνον τὴν 

μητέρα. τῆς ᾿Αρχαδίας τῆς χαλῶς ἐχούσης ὁ $ve2a α ϑρεμμάτων, 

τουτέστι τὴν Στυμφαλέδα. 

gl. 170. χαλαὶ χαὶ συμφέρουσαι τῇ νηΐ. — 171. τριχυμέαν. 

ἐχούσῃ. — ** ταχείας. 

173. Th. Τοῦτο εἶπε διὰ τὸ ἔχειν τὸν ᾿Αγησίαν δύο zacpt- 

δας, ᾿Αρχαδέαν χαὶ Συράχουσαν. ὥσπερ γὰρ χειμαζομένης νηὸς 

ἐν νυχτὲ αἱ δύο üyxupat ὑφάλου πέτρας ἐγόμεναι σώζουσιν 

αὐτὴν χαὶ μὴ τοῖς ἀνέμοις ὑπεέχεειν ἐργάζονται, τὸν αὐτὸν τρόπον 
1 € , , v » “ e ὃ / LJ ^" “ 9 8 

xai ὁ δύο πατρίδας ἔχων ὠφελεῖται" ἀτυχούσης γὰρ τῆς ptas ἐπὶ 

τὴν ἑτέραν ἐλϑὼν ὠφελεῖται." 

gl. 173. ἐστηρίχϑαι ἔ ἔν τινε πέτρᾳ ὁφάλφ' — dz τοῦ σχέμ- 

οι σ 

Vrat, χομίση φ', xou. s. — ἀφανίσοι aq" μ' Ox. Beck, Heyne, ἀφα- 

vía: (-ag) Vrat. s &' et edd. ante Oxx., ἀφανίσαι Boeckh. 

4 ἤγουν i". — 9. αὐτοῦ] ἀντὶ τοῦ q. — αὐτοῦ τοῦ ἱέρ. δηλ. s. — 

8 εἴθε] εἴδε a, ἤγουν (". — 4. ὅ ὃν — ᾿Αγησίου om. z. — ὅ τῶν 

ante Στυμῷ. om. Vrat. — στυμφαλέων a. — 6 τῶν ἐν] τὸν ἐν Vrat. 2 w'g'. 

— στυμφαλίσι φ' edd. ante Oxx. — 7 ἑταίραν i". — ἤγουν vU". — 

-8 λόγω λείπ. 2. —:8. 9 τὸν et τὴν μητέρα om. q. — 9 χαλῆς q. — 

18 Lemma δύ᾽ ἄγχυραι omisi cum ΓΛ. — 14 συῤῥάχουσαν A, &yra- 

-eusas !", συραχούσας [IL]: Heyne, Boeckh. — 15 ἄγγυραι sz. — 

18 ἐλὼν Vrat. — ὠφελ. ΓΔ, σῴζεται o, σώζεται cett, — 19 Gloe- 

sam Moschopuleam, qui in codd. mixtis et edd. infra p. 240, 15 post 

"Σαχείας textui inserta legitur, e solo a edidi. ue. , Y 

“10 
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240 SCHOLIA AD OL. VI. 

ποῦος σχίμπτομαι τὸ στηρέζομαι, ae. οὗ τὸ ἀπεσχέμιφϑαι. — δ 

ὑπὲρ αὐτοῦ φροντίζων. 

174. Germ. Τῶν δ᾽ ἐχείνων τε] τούτων cov ' ἀρχάδων χαξ 

τῶν Συραχουσίων. 

gl. 174. τῶν Συραχουσίων. --- τῶν ᾿Αρχάδων. --- ἔνδοξον.. 

— [75. τύχην. — τῷ ᾿Αγησίᾳ. — αὐτόν. — 176. ὦ Πόσειδον. 

ὁ τῆς ϑαλάσσης ἄρχων. — 177. λείαν xai ἡδυτάτην τὴν xarà 

τὸν βίον ὁδόν. — 178. * τὸν πλοῦν" — * * ὄντα τὸν πλοῦν. --- 

αὐτῷ τῷ ̓ Αγησίᾳ.--- 179. χρυσῆν ηλαχάτην ἐχούσης.---- " ὁ ἀνήρ. 

10-- ** τῆς ϑαλάσσης. — 180. * αὔξανε, ἤτοι ἡδεῖαν τοῖς δεχο-- 

μένοις xat χρείττονα τῶν ἄλλων ποίει. . 

170—180. M. ᾿Αγαϑαὲὶ δέ εἰσι δύο Gy xupat ἐχ νηὸς ταχείας: 

ἀπεσχίμφϑαι, ἤγοὺν χρέμασϑαι, ἐρείδουσαε αὐτὴν" τουτέστιν- 

ἀγαϑαὲ δὲ δύο πατρίδες δεξιοῦσϑα τινα, ὥσπερ δύο ἄγχυραι 

15 ἀπεσχίμφϑαε ἐχ νηὸς ταχείας. ὃ ϑεὸς εἴϑε παρέχοι τὴν μοῖραν" 

τούτων (174), ἤγουν τῶν ᾿Αρχάδων, ἐχείνων τε, ἤγουν τῶν. 

1 σχέπτομαι «. — ἀπεσχίμφαι a. — 3 Post lemma in U verba ὦ 

νοῦς leguntur, qus ad ea potius spectant, que in U post Zvoaxov- 

oiov sequuntur eadem cum vulgatis. — χαὶ «go scripsi pro 7. — 9 In 

codd. mixtis ἄνερ est glossa Thomano-Tricl. in αἱ omissa. — 10 Glossa. 

Thomana in α΄, codd. mixtis et edd. prefixo lemmate ἄεξε (αὖὔξε 

Vrat., omm. e 4 9) in calce scholiorum ad hoo carmen legitur. — 

ἤγουν (&". — ἡδεῖαν ΓΛ, ἡδεῖς (οὐδεὶς &') τοὺς ὕμνους cett. — 11 

χρεέττονα ΓΑ, χρείττονας cett. — 12. δὲεί oi i" φ΄. — ἄγγυραι 2. — 18. 

ἀπεσχίμφαι a, ἀπεσχίφϑαι q, ἀπεσχίμφϑαι ι΄. ἀποσχίφϑαι ξ', ἀπεσχίφϑαι 

φ', ἀπέσχεμφϑαι 2, ἀπεσχῖΐμφϑαι Boeckh. — 18—15 ἤγουν — ἀπεσχ. 

om. &'.— 14 ἄγγυραι s. — 15 ἀπεσχίφϑαι ᾳ μ', ἀπεσχίμφαι φ', ἀπε- 

σχέμφϑαι 2. --- Post ταχείας in codd. mixtis et edd. hzc inserta legun- 

tur (confer glossam Mosch. ad v. 173): ἀπὸ τοῦ σχίμπους (σχίπους 

μ΄, om. ε΄) σκίμποδος (σχίποδος (/') σχίμπτομαι τὸ στηρίζομαι, ἀφ᾽ 

οὗ τὸ ἀπεσχίμφϑαι (ἀποσχίφϑαι ξ᾽). — Inde ab ó ϑεὸς novunr 

commua incipit in μ' φ΄. — παρέσχοι a, παρέχει ξ΄. — 16 τε: 

om. Vrat. ? 
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, , * 

Συραχουσέων, χλυτῆν, τουτέστιν ἐπὶ πολλὰς ἀχοὰς ἐρχομένην 

μετὰ δόξης. σὺ δέ, ὦ δέσποτα (176) Πόσειδον, ποντόμεδον, 
» ιν , ν -ι» , - 
ἤγουν βασιλεῦ τῆς ϑαλάττης, ἄνερ τῆς Αμφιτρίτης τῆς χρυση- 

λαχάτου, φιλῶν τοῦτον, ἤτοι τὸν ᾿Αγησίαν εἷς ἀπόγονον σόν, 

εὐϑὺν (177) πλοῦν, ἀντὲ τοῦ ἄπονον ζωὴν δίδου, αὐτῷ δηλονότε͵ 
χαμάτων, ἀντὲ τοῦ δυστυχιῶν ἐχτὸς οὖσαν" τῶν ἐμῶν δὲ ἔμνων 

» * 1 N 3 ET - 4 , τὸ ἄνϑος εὐτερπὲς ἄεξε, ἀντὲ τοῦ αὔξων τερπνὸν ποίει. 

1 συρακχουσῶν ξ΄. — ἀχονὰς ἐρχομένους q. — 3 Ante σὺ lemma 

δέσποτα ποντόμεδον (-μέδων Vrat. ξ΄) est in codd. mixtis et edd. --- 

σύνταξις 5 εἰ u' in marg. ξ΄ et ed. Boeckh. in textu. — Πόσειδον ex 

ἂς ε΄ accessit. — ποντομέδων ξ΄. — 8 ϑαλάσσης zi" φ΄. — ὃ. 4 yov- 

-JoÀAaxátov z μ΄. — τῆς χρυσηλ. om. (". — 4 ἤτοι aq, ἤγουν cett. — 

6 ἐχτὸς οὖς àv τῶν ἐμῶν (om. δὲ) a. — 7 τὸ om. ε΄. — αὖξον edd. 

— τεπνόν φ'. — In ealce Boeckh «ex Bodleianis» yovv τῶν ἐμῶν 

ὕμνων τὸ dv90c αὔξανε πάντοτε τερπνόν, ἀντὶ τοῦ αὐξάνων αὐτὸ τὸ 

“ἄνθος τερπνὸν ποίρι addidit. 

Scholia Pindar. ed. Abel. 16 



᾿Ἐπίνιχοι ᾿Ολυμπιογίχαις. 

Διαγόρᾳ 'Ῥοδίῳ πόχτῃ. Ὠιδὴ ζ΄. 

ἰ Δημητρίου Τρεχλινέου ] 

περὶ τῶν χωλων τῶν στροφῶν xai ἀντιστροφῶν τον 
, A Ρ 4 ^" , 

5 € εἴδους. Ἔστι δὲ στροφῶν e. Ilalatóy. 

Τοῦ ( εἴδους αἱ στροφαὶ xal ἀντιστροφαὶ χώλων ἑχάστη 

ια΄. Τὸ α΄ ' loytxóy ἀπ᾿ ἐλάσσονος δέμετρον χαταλῃχτιχὸν rot 

ἑφϑημιμερές. Τὸ β΄ προσοδιαχὸν δέμετρον ἀχατάληχτον, ᾿ἴωνε- 

χοῦ τοῦ α΄, τοῦ δὲ B. χγοριάμβου. Τὸ γ΄ τρογαϊχὸν δέμετρον ἄχα- 

10 τάληχτον. T0 δ΄ τρογαϊχὸν δίμετρον χαταληχτιχὸν Εὐριπίδειον 

7 ληχύϑιον. Τὸ ε΄ ἰαμβιχὸν δέμετρον ὑπερχατάληχτον. Τὸ ς΄ δα- 
χτυλιχὸν πενδθημιμερές. Τὸ ξ΄ προσοδιαχὸν ὅμοιον τῷ β΄. TO ἡ 

ἐγχωμιολογιχὸν ἦτοι ἐχ δαχτυλιχοὺῦ xai ἰαμβιχοῦ πενϑημιμερῶν. 

Scholia ad Ol. VII excepto titulo scholii metrici desunt in Vrat. 

— Scholia metrica ad hoc carmen Boeckh ex Vrat. 4 [hoc falsum] 

οὗ Mosc. D se edidisse testatur, ego ex “5 α’ εἰ μ΄ & novi. In q hec 

nota legitur separata ἃ reliquis: τοῦ ζ΄ εἴδους ἡ στροφὴ καὶ ἄντι- 

στροφὴ χώλων ια΄, 7j ἐπωδὸς χώλων ιγ΄. — B ἔστι --- παλαιὸν om. 5. 

— Ante στροφῶν cum o'/" delevi τὸ ἄσμα. --- Παλαιὸν in α' ἐ in 

marg. legitur. — 6 ἑχάστηῃ om. /". — 9 δὲ om. ξ΄. — 10. 11 Ebo. 

ἢ Àgx. om. 2. — Εὐριπέδιον u' ξ΄. — 11. 12 δαχτ. xol πενϑ. (΄. — 

18 πενϑημιμερῶν zi'u & et a' post corr, πενϑημιμεροῦς αἱ ante 

corr. et ed. Beckh. 
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Τὸ 9 ὅμοιον τῷ e. Τὸ εἰ ' luvtxóy ἀπ ἐλάσσονος δίμετρον àxa- 

τάληχτον. Τὸ «a! δαχτυλιχὸν τρίμετρον ἀχατάληχτον.᾽ Eg; ἑχάστῃ 

στρυφῇ xai ἀντεστροφῇ παράγραφος. 

«« , — 4 - 

Περὲ τῶν χωλων τῶν ἐπῳδῶν. 

Αἱ ἐπῳδοὲ χώλων ἑχάστη ιγ΄. Τὸ αὐ δαχτυλιχὸν πενϑημιμε- 
ρές. Τὸ β΄ προσοδιαχὸν ἀπὸ μείξονος ᾿ἰωνιχοῦ τρίμετρον ἀχα- 

τάληχτον. Τὸ 7 τροχαϊχὸν δίμετρον ἀχατάλῃχτον. Τὸ δ΄ δαχτυλι- 

χὸν τρίμετρον ἀχατάλῃχτον, ἢ προσοδιαχὸν δίμετρον ἀχατάλῃχτον 

ἐχ γοριάμβου xai ᾽[ωνιχοῖ. Τὸ ε΄ ἀναπαιστιχὸν μονόμετρον. Τὸ ς΄ 

δαχτυλιχὸν ἑφϑημιμερές, ὃ χαλεῖταε ἀχέφαλον διὰ τὸ ἔγειν βραχ εῖ- 

αν τὴν & συλλαβήν. Τὸ ζ΄ προσοδιαχὸν δίμετρον ἀχατάληχτον. Τὸ 

7 τροχαϊχὸν δέμετρον ἀχατάληχτον. Τὸ 0. δαχτυλιχὸν πενϑημιμε-. 
, . - , 

ρές. Τὸ ε ἰαμβέλεγος, τοῦ α ἰάμβου λελυμένου. ἔστε γὰρ ἐξ 

ἰαμβιχοῦ xai δαχτυλιχοῦ πενθημιμερῶν. Τὸ ια΄ ᾿ΪΙωνιχὸν δέμε- 
. , 

rpoy χαταληχτιχὸν ἀπὸ ἐλάσσονος. Τὸ «d προσοδιαχὸν δίμετρον 

χαταληχτιχὸν ἀπὸ ἐλάσσονος ' Ϊωνιχοῦ xai γορειάμβου χαταληχτι- 
“- *^ , " J 4 , e - χοῦ. Τὸ ty τρογαϊχὸν τρίμετρον ἀχατάληχτον, ὁ χαλεῖταει Στησιγό- 

9 ᾿ “ d , - » JR, , * -» 
petov. ' Exi τῷ τέλει τὰ συνη 0» σημεῖα, ἤτοι ἐφ ἑχάστῃ ἐπῳδῳ 

χορωνὶς xa) παράγραᾧος, ἐπὶ δὲ τῷ τέλει τοῦ ᾷσματος ἀστε- 
V 

ρίσχος. 

2 τὸ ια' — áxat. om. ξ΄ in spatio. — S στροφῶν καὶ ἀντι- 

στροφῶν v". — ὅ αἱ ἐπωδοὶ aV", ἑκάστη ἐπωδὸς cett. — ἑχάστη ex 

α΄ addidi. — 7 τὸ y' τροχ. δίμ. ἄχατ. om. s. — 9 xal om. /". 
O47] 

— 10 ἑφϑημιμερές u. — 10. 11 βραχέαν z. — 15. 16 τὸ ιβ΄ — ἐλάσσ. 

om. 2. —— 19 rov om. /". 

16* 

10 

20 

B. JL 
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Th. Ταύτην τὴν ὠδὴν φασιν ἀναχεῖσϑαι χρυσοῖς γράμμα- 

δὲν ἐν τῷ τῆς Atvalas .᾿Αϑηνᾶς ἱερῷ" ἀνέϑεσαν δὲ ἢ Πίνδαρον 

τιμῶντες ἢ Διαγόραν. 

M. Ταύτην τὴν δὴν ἀναχεῖσϑαέξ φησι [ l'óoyam ἐν τῷ τῆς 

Ληναΐίας ᾿Αϑηνᾶς ἱερῷ χρυσοῖς γράμμασιν. ἐνέχησε δὲ xat Πύϑεα 

xat" laO pta. | | 

gl. 1. * * 70 προοίμιον ἐχ παραδείγματος. ---- ποτήριον. ---- 
- w [rd * Ld — 

** ὥσπερ. — * * ἄνϑρωπος. — 2. εὐδαίμονος. --- τῆς αὐτοῦ. 
, - - : - 

— *  λαβων. — 9. οἱονεὶ πηρδῶσαν, ὥσπερ ἔστιν ὁρᾶν ἐν τοῖς 
10 χαλλέστοις τῶν οἴνων. --- ἃ. ἧτοε οἴνῳ. --- δῶρον παράσχοι 

ταύτην. --- D. αὐτοῦ. --- πρῶτος ἐχ ταύτης γευόμενος. --- 1. 

* t ἐξαέρετον τῶν ἄλλων χτημάτων. — 8. τὴν ἡδονῆν. — * t τὴν 

αὐτοῦ συγγένειαν. — 9. có ἔδιον. — - σὸν τούτοις δέ. — τῶν ἐν 

τῷ συμποσίῳ. --- 10. * * παρόντων. --- * 1 ἐποίησε. --- αὐτὸν 

16 τὸν γαμβρόν. --- - ἢ * μαχαριστόν. — συγγενεχῆς. — ἘΦ &yexa 

90. 

τοῦ λέχους: — " * τοῦ λέχους. — 19. ϑεῖον πόμα 7 ἤτοι ὕμνον. — 

ῥευστόν. | 

1—12. Germ. ' H σύνταξις αὕτη. ὡς & τις ἄνϑρωπος ἑλὼν 

ἀπὸ χειρὸς ἀφνειᾶς φιάλην πάγχρυσον χορυφὴν τῶν χτεάνων 

χαχλάζοισαν ἔνδον ἐν δρόσῳ τῆς ἀμπέλου προπένων δωρήσεται 

. 1 Scholiis inscriptio σχόλια τῶν αὐτῶν prefixa est in z'" μ᾽ ξ΄’ φ'. 

— 1—3 om. 2. — 92 Awaiag ΓΔ, ληναίας cett. codd. et edd. ante 

- Beckium, qui primus Δ ινδίας edidit. — 4 Sceholium Mosch. ex scho- 

lis veteribus excerptum, quod etiam I'liber inter glossas, ἐ" u' φ' 

inter scholium Thomsnum ad v. 11 et eorundem versuum paraphr. 

Mosch. exhibent, ex aq, in quibus tamen separatum a reliquis legitur, 

- edidi. — ἀναχεῖσϑαι q56i.codd. — ὅ ληνέας ἀϑηνὰς a, omm. z u' 9'. — 

«δὲ διαγόρας x«l αὶ ἐ’ uq. — xol νέμεα z. — 9 in 4 ἐξελὼν est 

.pro λαβών, quod paraphrasis Thomana tuetur, — 13 Ad v. 9 hsc 

Schol Bodl. 8: σύναπτε tjv ἐν μετὰ τοῦ ϑῆχε, iy Ü ἐνέϑηκε. — 

16 Glosse Thomans in ΠΛ male dispositse sunt: ϑεῖον πόμα, --- 

ῥευστὸν ἦτοι ὕμνον. — 18 Post H delevi δὲ voculam. 
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τῷ νεανίᾳ γαμβρῷ οἴχοϑεν οἴχαδε διὰ τὴν ὁμόφρονα εὐνήν, 

τιμῆσας τὴν χάριν τε τοῦ συμποσίου τὸ χῆῇδός τε τὸ ἑόν, παρε-- 
όντων δὲ τῶν φίλων ἐνέϑηχέ μὲν ζηλωτόν" οὕτω xai ἐγὼ cóvéxrap 

τὸ χυτάν, xab τἄλλα. 

gl.13. αὗται γὰρ τοὺς λόγους παρέσχον μόι. --- ἀγωνε- 5 

σταῖς, ἤτοι τῷ Διαγόρᾳ. --- 14. τοῖς γὰρ δεχομένοις ὁ ἔπαινοβ 

γλυχύς. — 15. δ΄ τῆς ἐμῆς. --- ἱλαροὺς xai χαρίεντας αὑτοὺς 

ποιῶ διὰ τοῦ ὕμνου. --- 16. ἐν ἀμφοτέροις γὰρ τούτοις ἐνέίχηαε 

Διαγόρας. ΄ 

1—17..T'h. [ὥσπερ εἶ τις ἄνϑρωπος ἑλὼν xat λαβὼν ἀπὸ 10 

τῆς ἀφνειᾶς xat ἐνδόξου χειρὸς αὐτοῦ φιάλην χαὶ ποτήριον πάγ-. 

χρυσον, χορυφὴν xal ἐξαίρετον τῶν ἄλλων χτεάνων xai χτημάτων, 

χαχλάζουσαν xai χινουμένην ἔνδον ἐν δρόσῳ ἀμπέλου, ἦτοε otyqi, 

δωρήσεται: xai δῶρον ταύτην παράσχοι νεανίᾳ (9) γαμβρῷ αὐτοῦ 

οἴχοϑεν οἴχαδε᾽ ἑαυτοῦ γὰρ οὖφαν γαμβρῷ ἑαυτοῦ ἔδωχε" προ- 15 

πίνων xai πρῶτος γευόμενος ἀπὸ ταύτης, τιμήσας xal τὴν χάρεν τοῦ. 

συμποσίου xai τὸ ἑὸν (9) xai ἔδιον xzdoc xat συγγένειαν, τουτέστι 

τίμιον τὸ συμπόσιον τῇ φιλοδωρίᾳ ποιήσας, xat ὅτι τὸ αὐτὸν συγ- 

γενῇ ἔγειν πλείστου ἄξιόν ἐστιν, ἐπειδὴ τοιαῦτα χαρέξεταε" ἐν δέ, 

2 χάριν τὲ U. --- χῆδος τὲ U. — 8 ἐνέϑηχε μὲν U. — οὕτω 

scripsipro οὕτως. --ἰ 10 Scholium Thomanüm om. z. — σύνταξις 

« μ΄ in marg. & et Boeckh in textu. — Lemma φιάλαν ὡς εἶ τις 

omisi cum J'4. — ἑλὼν xal omm. edd. — 11 χαὶ ἐνδόξου omm. 

edd. — αὐτοῖ; χειρὸς edd. — φιάλαν ξ΄. — 19 χτεάνων xal χτημάτων 

eodd. excepto I', qui om. χτεάνων xe in edd. xai xtgu. deest. — 

13 ἐν omm. edd. — δρόσου Δ. — oivov ex olvco Γ. — 14 x«l δῶρον 

(δῶρα Γ΄) et παράσχοι (παρέχει D) omm. edd. — ταύτη q'. — ἑαυτοῦ 

edd. — 18 οἴχοϑεν --- ἔδωκε omm. edd. — ἑαυτοῦ γαμβρῶ Γ. — 15. 16 

προσπένων ξ΄, προπίναν q'. — 16 xai πρῶτος (πρώτως I, πρῶώτον᾽ 

u ξ' φ' ) γευόμενος (γευάμενος u/) omm. edd. — 17 ἴδιον] ἤτοι τὸ ἴδιον 

(΄, τὸ ἴδιον ξ΄. — 18 τὸ συμπ. om. ξ'. — χαὶ omm. edd. — τὸ αὐτὸ" 

ξ΄. — 18.19 ὅτι τὸν αὐτὸν c. ἔχει edd. — 19 πλεῖστον à v φ΄. — 

ἄξιός ἐστιν [Λ 2] edd. | | 
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ἤγουν σὺν τούτοις ἔϑηχέ μεν χαὶ αὐτόν, τὸν γαμβρόν, παρόντων 

τῶν φίλων ζηλωτὸν xal μαχαριστὸν ἕνεχα τῆς εὐνῆς xai τοῦ 

λέχους οὗπερ ὑξίωται, τῆς ὁμόφρονος xai συγγενιχῆς " xai ἐγὰ 

πέμπων τοῖς ἀεϑλοφόροις xai ἀγωνισταῖς ἀνδράσι (1Δ4)νιχώντεσσι 

5 xal νιχῶσιν ἐν ᾿θλυμπίᾳ xa) ἐν Πυϑοῖ, νέχταρ γυτὸν xat ῥευ- 

στόν, ἦτοι ὕμνον, δόσιν Μουσῶν, γλυχὺν χαρπὸν τῆς ἐμῆς φρε- 
νός, ἑλάσχομαε xat ἱλαροὺς χαὶ γαρίεντας αὐτοὺς τέϑημε. εἰ ὃς 

οὕτως ἐστὶν ἡ τῆς παραβολῆς ταύτης ἀπόδοσις, μὴ ϑαυμάσῃς" 

πολλὰ γὰρ ἂν τοιαῦτα ζητῶν εὑρήσεις. | 
10 Th. Τὸ φιάλαν εἰ μὲν συνάφεις πρὸς τὸ πάγχρυσον, 

χορυφὴν αὐτὴν τῶν ἄλλων χτεάνων νοήσεις, οὐχ ὡς ποτήριον, 
ἀλλ ὡς χρυσῆν. ἔφη γὰρ πρόσϑεν (Ol. III, 44): Κτεάνων δὲ 

χρυσὸς αἰδοιέστατος. εἰ δὲ συνάψεις τὸ πάγχρυσον πρὸς τὸ 

'τειμῆσας, εἴποις οὕτω" τιμήσας τὴν πάγχρυσος χορυφὴν τῶν 

15 χτεάνων, τουτέστι τὸν αὐτῷ προσόντα γρυσόν᾽ διότι οὐχ ἕτερόν τ’ 

χτῆμα, ἀλλὰ φιάλην ex γρυσοῦ ἐχαρίσατο. τὸ δὲ ἀφνειᾶς ἀπὸ 

χειρὸς ἢ πρὸς τὸ ἑλὼν σύναπτε, ἢ πρὸς τὸ δωρήσετατ᾽ χρεῖτ- 
τον δέ ἐστι τὸ πρῶτον, ὅπερ ἀγνοοῦντές τινες διὰ τὸ Éyety τινὰ 

2 τῶν omm. edd. — ζηλωτὸν om. ξ΄. — 8 λέγχους ξ΄. — οὕτω 

ente xal ἐγὼ add. edd. — 4 ἀεϑλ. ΓΔΑ α' (΄, ἀϑλ. cett. — χαὶ 

ἀγωνισταῖς (καὶ συναγων. €) omm. edd, — νικώντεσε AS, νικών- 

τεσσι χαὶ Om..('. — D ἐν post χαὶ omm. ἐ" μ' q'. — δ. 6 xci &oc- 

ατὸν edd. — 6 Inter Μουσῶν et γλυχὺν in edd. τοντέστιν ἣν αἱ 

Μοῦσαι διδόασιν, ἤγουν tóxov τῆς ἐμῆς γνώσεως e paraphrasi Mosch. 

insertum est. — 7 x«i χαρέεντας omm. edd. — 8 οὕτως T, μὴ οὕτως 

A, τοιαύτη cett. — 10 Scholium Thomanum om. 2. — φίλαν edd. 

. ante Heynium. — 11 In «' ante corr. αὐτὴν post χτεάνων legeba- 

tur. — νόει edd. — 12 πρόσϑε q'. — 18 αἰδοιαίστατος «ι΄. — εἰ δὲ οὐ 

συνάψεις codd. — 14 τιμήσεις Γ. — οὕτως ξ΄. — 15 οὐδέτερον edd. 

— qw ex DA accessit. — 16 Inde ab τὸ δὲ noyum comma incipit in 

Uu 9. — ἀλφειᾶς ξ΄. — 18 δ᾽ ἔστι edd. 
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ἀσάφειαν οὐ δέχονται. τὸ δ᾽ οὕτως ἔχει" ἐλὼν dgverac ἀπὸ χει- 

τός, τουτέστιν αὐτὸς ταύτην. χατέχων, ἐπεὶ ἑτέρῳ. ἔδωχεν, ὥσπερ 

ἀπὸ τῆς χατεχούσης αὐτὴν χειρὸς ταύτην ἀφεῖλε τὴν χύλεχα. 

τὸ δὲ χῆδος 7) de ἔφαμεν λέγε, ἢ χῆδος ἑὸν vóet τὸν tov γαμ- 

βρόν᾽ ἵν᾿ ἢ τὸ χῇδος τιμάσας ἑὸν χἂὶ τὸ ἐν δέ μεν ζηλωτὸν ἔϑηχε 

ταυτόν. πρὸς δὲ τὸ εὐνᾶς εἰ χαὶ τὸ ἕνεχα ἔξωϑεν ἐλάβομεν, 

ἀλλὰ xarà τὴν χοινὴν συνήϑειαν" ἔστε γὰρ ἡ τοιαύτῃ γενεχὴ 

πρὸς τὸ ζηλωτός. εἰ γὰρ ἡ εὐνὴ ζηλωτὸν ἐχεῖνον ἐποίησε, 
od , * 1" , » 5. ὦ μή 3 € ww 

πῶς οὐχ εἰχός ἐστι λέγειν ζηλωτὸν εὐνῆς; ὥσπερ γὰρ ῥεῦμα. 

πηγῆς λέγομεν, οὕτω xa? τοῦτο. ὅπερ εἰ μὴ δέγεταί τις, οὐδεὶς 

ἡμῖν λόγος. τὸ δὲ ἱλάσχομαε εἶπεν ἐχ μεταφορᾶς τῶν ἔχετευ- 

Τμένων, obe οἱ ἱχετεύοντες τῷ συνεχεῖ τῆς (xeotac πρὸς οἶχτον 

xat ἔλεον αὐτῶν μαλϑάσσουσιν. | 

M."Q9azep εἴ τις φιάλην λαβὼν διόλου ypoazv, xopugzv 

χτεάνων, ἤγουν ἐξαέρετον χτῆμα τῶν χτημάτων, χαχλάζουσαν 

“ἔνδον δρόσῳ ἀμπέλου, τουτέστιν οἴνῳ, ἀντὲ τοῦ οἶνον ἔχουσαν 

ἔνδον ἀναπηδῶντα τῇ ἑαυτοῦ φυσειχῇ ϑέρμῃ, διὰ χειρὸς πλουστο- 

δώρου δωρήσεται, ἤγουν γαρέσεται νεανίᾳ (5) γαμβρῷ ἑαυτοῦ 

προπένων, τουτέστιν ἅμα τῷ πόματι xai τὴν φιάλην χαριζόμενος, 

οἴχοϑεν, ἤγουν ἀπὸ τοῦ ἰδίου οἴχου, «ace ἐνεγχεῖν τὸν νεανέαν εἰς 

8 xat. y. αὐτὴν ταύτην ξ΄. --- ἀφεῖλε ΓΛ α' i", ἀφεῖναι colt. — 

4 ἔφημεν 4. — 4. ὅ ἣ ὡς --- iV $ τὸ χῆδος om. 5'. — ὅ τιμάσας I A, 

τιμήσας cett, — 6 ταυτὸν ΓΔ, ταυτό cett. — εὐνὰν A, εὐνὰς ξ΄. — 

ἕνεχα om. &. — 8 &] ἡ 4. — ἦ om. ξ΄. — 8. 9 εἰ yàg — εὐνῆς 

om. ε΄. — 192 oí om. I'. — οἰχεσίας 44. — 18 ἔλαιον T. — μαλϑά- 

“σουσι /', μανϑάνουσιν q'. — 14 Lemma ἄλλως est apud Beckium 

«οὐ Heynium, ἄλλως. σύνταξις apud Bockhium, ἄλλως. φιάλαν ὡς εἴ τις 

in cett. edd., φιάλαν in 2, φιάλαν ὡς in ἐ!, φιάλαν ὡς εἴ τις in 

cett. codd, mixtis (σύνταξις precedit in q', idem habet μ΄ in marg.). 

— χρυσὴν a ξ΄. — 15 ἐξ. χρῆμα z. — 16. 17 ἔνδον ἔχουσαν s. — 

47 gvouxzg ϑέρμη q. — 19 φιάλην] φήμην ξ΄. — 20 Post £veyxsiv 

in ("gu ξ' φ' αὐτήν, in z αὐτόν legitur. — τῷ νεανίᾳ eu & φ'. 

10 

20 
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τὴν éaurou oixiay, τὸ ἐπαγωγόν re τοῦ συμποσίου τιμήσας, tepi- 
φραστιχῶς, τουτέστι τὸ συμπόσιον xal τὴν συγγένειαν τὴν ἑαυτοῖ᾿ 

(9)* φίλων δὲ συμπαρόντων ἐποίησεν αὐτόν, ἤγουν τὸν ἑαυτοῦ. 

γαμβρόν, ζηλωτόν, τουτέστι μαχαριστὸν ἕνεχα τῆς συναφείας τῆς 

5 γαμιχῆς, ἢ ἐξ ἀνάγχης ἕπεταζ ἡ ὁμοφροσύνη " οὕτω δηλονότι xat 

ἐγὼ νέχταρ yutóv, λέγω δόσιν Μουσῶν, τουτέστιν ἣν αἱ Ἠοῦσαι 

διδόασι, γλυχὺν χαρπόν, ἤγουν τόχον τῆς ἐμῆς γνώσεως πέμπων. 

ἀνδράσιν (14) ἀδϑλοφόροις, ἤτοι νιχηταῖς ἐν᾿ θλυμπίᾳ xal Πυϑοῖ 

᾿νεχῶσιν, ἀντὲ τοῦ νεχήσασιν, ἱλάσχομαι αὐτοὺς δηλονότι, ἤγουν. 
10͵ἑλαρούς, γαρωποὺς ποιῶ. ᾿ 

17. Τῇ. Εἰ μὲν ὀξύνεις τὸ ó, οὕτως ἐρεῖς" ὅδε xal οὗτος. 

ἑπάρχει ὄλβιος xai εὐδαίμων, ὃν χατέχουσε φημάι ayaDat* ε 

δὲ xaÜ' ὁμαλισμὸν γράφεις, οὕτως" ὁ δὲ ὄλβιος οὗτός ἐστιν, ὃν. 

φῆμαι χατέχουσιν ἀγαϑαί. 
1ὅ gl. 17. εὐδαίμων. --- 18. ἤγουν ὃν πάντες ϑαυμάζουσεν. --- 

19. ἐν ἄλλῳ χαιρῷ. --- ἄνϑρωπον. --- ἐπιβλέπει. --- νίχης 

εὐτυχία. — 30. ϑάλλειν xai ζῆν αὐτὸν ποιοῦσα εἰς τὸ ἑξῆς. — 

γλυχυτάτγ. 

21. Th. Πολυφϑόγγοις διὰ τὰς ἐν αὐτοῖς ὁπάς. λέγεε δὲ 

1 vt (7, τὲ α, τε q, omm. oett. — Confer glossatorem libri 5: 

συμποσίου τε χάριν τιμήσας τουτέστι τὸ συμπόσιον, xal ἔστι τὸ σχῆμα 

περίφρασις. — 2 τουτέστι] ἀντὶ τοῦ 4, ἤγουν s. — 8 δὲ om. a. — 

γαυρὸν 4. — 5 ἐξαν. aqt'. — οὕτως ξ΄. — 8 ἤγουν ('. — νενεχη-. 

ταῖς q. --- 9 νενιχήχασιν 4. — 10 χαροποὺς q ξ' φ', χαραποὺς a, χαρο- 

ποιοὺς 2, χαρωποὺς cett. — 11 Totum scholium om. s, ἃ minietore 

in margine adscriptum exhibet ξ΄. — Lemma Ὅδ᾽ ὄλβιος omisi cum 

ΓΛ. — 14 χατέχουσι φῆμαι ἀγ. ξ΄. — 19 Lemma παμφώνοισἑέ tt 

omísi cum ΓΔ. ---- ἦτοι ante πολ. add. ξ΄. --- ἐν αὐτοῖς ι΄, ἐν αὖ α', ἐν 

αὐτῇ 4, ἑαυτῶν TD, qui verba πολυφϑ. — ὀπὰς inter glossas exhibet, 

ἐν αὐτὸ ξ', ἐν αὐτῷ cett. codd. et edd. ante Heynium, qui primus £v 

αὐλῷ, quod Beck coniecit, recepit. — ὁπὰς u'. — δὲ om. Γ. 
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ὅτε ἡ χατορϑωϑεῖσά τινε véxy εἰ ἐπαίνου τεύξεται, üótalstztros: 

αὐτή τε ϑάλλει xai ὥσπερ ζῇ οὐγ ὑπὸ λήϑης ἀφανεζαμένη, xai 

τὸν ποιήσαντα ταύτην τοιοῦτον τοῖς ἑξῆς παρίστησι. τὸ δὲ 

φόρμεγγε xai τὸ αὐλοῖς λέγει, ἐπειδῇ διὰ τοιούτων αὐτὸς ἦδὲε 

τὰ ἔπη. | 

gl. 21. ἀδιαλείπτως" σύναπτε δὲ πρὸς τὸ ξζωϑάλμεος. — 

* χιϑάρῃ. — κ' ἢ πολυφϑόγτγοις. — 22. ἤτοι αὐλοῖς ἐντεταμέ- 

yo6 ἠχοῦσιν. ᾿ ᾿ : 

17—22. M. Οὗτος δὲ μαχάριος, ὃν χατέχουσι φῆμαι aya: 

ϑαί, τουτέστι διαλαλήσεις χρησταί, ἃς ol ὕμνοι ϑηλονότι ποιοῦσι. 

τὸ γὰρ ἐπαγόμενον τοῦτο δίδωσι συνυπαχούεσϑαι. ἐπάγεται 

γάρ’ ἄλλοτε (19) δ᾽ ἄλλον ἐποπτεύει γάρις ζωϑάλμιος, ἀντὲ τοῦ 

ἄλλοτε δὲ ἄλλον ϑάλπει, περιέπεε τὸ ἐπαγωγὸν τῶν ὕμνων τὸ 

ϑαλερᾶς ζωῆς πάρογον, ἅμα μὲν (21) xai σὸν φόρμιγγε ἡδέα 

μέλῃ ἐργαζομένῃ xat ἐν ἔντεσιν, ἤγουν χατασχευάσμασειν αὐλῶν, 
- -. ^ - , 

zepuppaacuxaee ἀντὶ τοῦ xat ἐν αὐλοῖς παμφωνοις, τουτέστι zot-- 

χέλως φωνοῦσιν. . 

gl. 23. * * δη. — " τῆς φόρμεγγος xat τῶν αὐλῶν. --- 24. 

τῷ νῦν προχειμένῳ εἰς ὕμνον. ---- * ϑαλασσέαν. 

95. Τῇ. Λέγουσί τινες τὴν ' Pódov, ἧς ἡ νῆσος ἐπώνυμος, 

παῖδα μὲν ᾿Αφροδίτης εἶναι, γυναῖχα δὲ ᾿Πλίου, βεβαιοῦντες 

1 ἡ ex ΓΔα' |" addidi. — γνέχῃ μ΄. — εἰς ἐπαένου zu φ΄. — 

2 τὲ om. ἐ". — 8 πονήσαντα Heyne, Bockh, errore. — τοῖς] τὸ I; 

omm. edd. — 4 διὰ τούτων zu. — 9 Lemma ὁ δ᾽ ὄλβιος, eui 

σύνταξις in ed. Beckh., σύνταξις τῆς ὄπισϑεν σελέδος in μ' prefixum 

est, delevi cum aqs. — 10 ἃς] ἄνϑρωποι a. --- οἱ om. a. .— δηλονότι. ex 

ᾳ κι΄ μ' E φ' addidi. — 19 HX ἐπ. a. — x. ἡ ζωϑ. ξ΄. — 18 δὲ 

ααι ξ' φ', δ᾽ cett. — ἄλλως u'. — 14 xal om. i". — 15 ἐν om. q. — 

16 xei omm. s μ΄. — 18 Ad χαέ vv» in α. δὴ μετὰ glossa extat. — 

20 Lemma παῖδ᾽ "Agoodirac (- δίτης “ξ΄, ; drag ; jo omisi eum ΓΑ. -- 

οἵ ἡλίου 4. 
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τοῦτο ἀπὸ τοῦ νύμφην" ἄλλοε παῖδ᾽ ᾿Αφροδιτῆης xat ' Hv. 

σὺ δὲ τοῖς πρώτοις πείϑου" μαρτυρήσες δὲ xai Πίνδαρος προ- 

ἰών. ποντίαν δὲ λέγεε διὰ τὸ τὴν ἐξ αὐτῆς ὀνομασϑεῖσαν “Ρόδον 

ἐν. Sale εἶναε xai ταύτην ἐν αὐτῇ “χατοιχεῖν. τὸ δὲ εὐϑυ- 

δ μάχαν ἢ πρὸς τὸ Ρόδον νόει, ὡς καὶ ὄπισϑεν ἔφη τὸ 85Bav 

πλήξεππον (0l. VI, 85), 7) πρὸς τὸ ἄνδρα. εὐθδυμάγης δὲ 

ἀνὴρ Ó ὁμόσε τῇ μάχῃ χωρῶν xai μηδαμῶς εἰς -δεελίαν νεύων. 

διὰ τοῦτο δὲ εἶπε τὸ ὑμνέων τὴν Ρόδον, διὰ τὸ τὸν 4ιαγόραν' 

βόδεον -εἶναε. : 

10 gl. 95, * * ὑμνών. — * * τὴν ϑυγατέρα. --- 26. * * τοῦ 

“Ἡλίου. ---- * t τὴν yuvatxa. — 91. τὴν ἡρωΐδα λέγει, ἧς ἡ νῆσος 

ἐπώνυμος. | zn 

98. Germ. EUDupáyav τὸν ἀντιπροσωποῦντα τοὺς συναγω- 

᾿ς γψιστὰς͵ xat μὴ παραχάμπτοντα xal παραγχωνέζοντα. 

15 gl. 28. ἕνα. — ἢ τὸν μεγαλόσωμον Διαγόραν 7) οὗ ἐν ᾿θλὺμ- 
πίᾳ ἀνδριὰς ἵσταται πηχῶν δ΄ xai δακτύλων ε΄. — * * τὸν da- 

γόραν. — 39. τῇ ̓ θλυμπίᾳ. — 80. * * ὑμνήσω. — δὲ ἧς ἐνταῦϑα 

ἐνέχησε. ---- δῶρα. --- 91. ἤτοι ἐν Πυϑέᾳ  ἐνταῦϑα γὰρ ἡ Ka- 

σταλία πηγή. — 32. τὸν αὐτοῦ. — ἀρέσχοντα τῇ διχαιοσύνῃ, 

$0 ἤτοι τὸν. Otxacócacov. 

1 Post ἄλλοι delevi δὲ vocem ΓΛ secutus. — παῖδα P. — ἠλίου Δ. 

— 29 morto ΓΑ, προτέροις cett. — 8 ποντίας ξ΄, ποντίοις u . — óxou.] 

ὄνομα πόλεν sz. — 4 τὸ (sic) ante x«t. add. εἰ". — ὅ xo. τὴν ὁ. s. — 

é littera ante ὅπ. deleta est in ε΄, cuius librarius idem quod Beck 

desideravit ἔμπροσθεν scribere voluit. — 6 mo. τὸν ἄνδρα s. — 

7 ὁμόσαι i". ante corr. zu' &'q'. — μηδ. μὴ 4. — 8 τὸν ὁ. ε΄. — 

διὰ τὸ τὸν om, ξ΄. — 11. Ad νύμφαν Ῥόδον glossa τὴν ἡρώδὰ (sic) λέγει" 

συμπεριλαμβάνει δὲ αὐτῇ xai τὴν νῆσον legitur. in a. -- 18 Post 

εὖϑυμ. delevi d£. — συναιστάς U. — 15 Glossa Thomana in α΄, codd. 

mixtis et edd. premissis verbis πελώριον ἄνδρα" ἥτοι ( ἤγουν c') inter 

scholia legitur. — 16 πηχῶν ΓΑ, πηχέων Heyne, Beckh, πήχεων cett. 
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33. Germ." Fufolos τὸ ἀπὸ πλατέος εἰς ὀξὺ λῦγρν, ὅσπερ 

ἐστὶν ἀπὸ μέσης νηὸς μέχρε, χαὶ τέλους, λέγεται. 

gl. 33. μεέξζων γὰρ αὔτη Ἀιβύης xat. Εὐρώπης. 

94, Th. ᾿βτέϑη ταῖς πόλεσι τὰ ὀνόματα ἀπὸ τῶν τοῦ ᾿ Ἡλίου 

υἱωνῶν, Αίνδου, ᾿Ἰηλυσοῦ, Καμεέρου. γράφεται δὲ xai ᾿Εμβό- 

λου xat ᾿Εμβόλῳ᾽ xat τὸ μὲν ᾿Εμβόλου οὕτως ἀποδώσεις". 

ναίοντας τὴν τρέπολεν νῆσον πέλας τοῦ ' Ἐμβόλου τῆς εὐρυγχώρου. 

᾿Ασίας. ἀντιχρὺ γὰρ ᾿ Ρόδου Auxía, ἥτις ἐστὲ τῆς ᾿Ασίας, ἐν δὲ 

τῇ Δυχίᾳ χωρίον τι ᾿ἔμβολος χαλούμενον διὰ τὸ εἰς ὀξὺ ληγειν 

τε xal στενὸν xai προήχειν εἰς ϑάλατταν. τὸ δὲ ᾿Εμβόλῳ 

οὕτω᾽ vatovrag τὴν τρίπολιν νῆσον ἐν ' Εμβόλῳ πέλας τῆς εὐρυ- 

χώρου ᾿Ασίας. μέρος γάρ τι τῆς “Ρόδου τὸ πρὸς ᾿Ἡσίαν εἰς ὀξὺ 

xat στενὸν παρατέταται, ὡς ἐοιχέναει ἐμβόλῳ νηός. ἔμβολα. 
1 A “ , .9 , Ὁ * 4 “ “-- 

γὰρ τὰ τῶν πλοίων ὀξέα, a δὴ xat πρώραε χαλοῦνταε. 

.gl. 84, τὴν. τρεῖς ἔγουσαν πόλεις, Λίνδον, ᾿Ιηλυσὸν xat 

Κάμειρον. — * “Ρόδον. — 35. * τῆς Λυχίας, τοι τῷ ἄχρῳ 

1 πλατέος scripsi pro πλατέως. — 4 τρέίπολιν νᾶσον [νῆσον «("})) 

τὴν τρεῖς ἔχουσαν πόλεις" Λίνδον, ̓ ηλυσὸν καὶ Κάμειρον (λ. χάμ. ἰηλυσόν τε 

&'). ἐτέϑη δὲ etc. α', codd. mixti et edd. ex glossa ad v. 34, quz etiam 

in «' legitur. — τὰ ὄν. ταῖς noA. T. — πόλισι ('. — 5 υἱῶν D'u ξ' qf. 

— ἰηλυσσοῦ ΓΑ. — λ. xap. καὶ i51. ξ΄. — καὶ καμείρου codd. et edd. 

I'A exceptis (χαμείρος ἐ", χαμάρου 2). — γράφε codd. ut vid. omnes 

(de 2 non notavi). — 5. 6 ἐμβούλου ξ΄, ᾿Εμβόλω Heyne. — τῆς εὐρυχώ- 

gov {-χόρου Heyne, Beckh) post 'EufóAov insertum habent edd. — 

6 ἐμβούλω ξ', ἐμβίλω q'. — 7 ἐμβούλου ξ΄. — εὐρυχόρου z eu 9 

— 8 ἄντικρυ ξ΄. — 9 χαλ. DA o (", λεγόμενον cett. — λήγειν Da t" u' £9! 

λέγειν Δ, λῆγον cett. — 10 ϑάλατταν P4, ϑάλασσαν cett. — to ai 

r, τὸ δὲ bis legitur in ε΄. — 11 ναίον ξ΄. — πέρας ξ΄. — 11.12 c- 

vxoóoov «' i" μ΄ & φ', εὐρυχά ρου 2. — 13 παρατύτταται ξ΄. -- 14 tov 

omm. z u' ξ΄ q'. — πρῷραι wu fort. recte, πρῶρα ξ΄. — 16 Glossa Tho- 

mana ad v. 35 in solo. 7' extat, in quo “υσίας est pro “υχίας. . 
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αὐτῆς τῆς 'Pádeu. — τὸν πατέρα xai τὸν υἷόν. — οἱ γὰρ μετὰ 

Ἰληπολέμου ἐνταῦϑα οἰχήσαντες ̓  Apretor. - 

98---85, M. Καὶ δὴ μετ ἀμφοτέρων, ἤγουν τῆς φόρμιγγος xa: 

τῶν αὐλῶν, ἦλδον σὺν τῷ “Διαγόρᾳ τῷ νιχηφόρῳ, τουτέστι τοῦ 
(Ὁ Διαγόρου τὴν ὁδὸν ἡγουμένου * οὗτος γὰρ νεχήσας ἐγένετο αἴτιος: 

τῆς ἐδοῦ ταύτης" ὑμνῶν (25) τὴν Ρόδον τὴν ϑαλασσίαν τὴν παῖδα. 

τῆς Ἀφροδίτης, xat νύμφην, ἤγουν γυναῖχα τοῦ" Ἡλίου ὅπως (38). 

ἄνδρα πελώριον, ἤτοι πάνυ μέγαν, αὐτὸν τὰν Διαγόραν δηλονότὶ.. 

εὐϑυμάχαν, ἤγουν ἄτρεπτον ἐν μάχαις, ὁμόσε γωροῦντα, ἐν cx 

10 Πίσῃ στεφανωσάμενον, τουτέστι νεχήσαντα, xai. (81) ἐν τῇ Κα-- 

σταλίᾳ τῇ ἐν Πυϑοῖ, ἐπαενέσω ἄποινα; ἀντὶ coo εἰς ἀμοιβὴν τῆς: 

πυγμῆς, xat τὸν πατέρα αὐτοῦ τὸν Δαμάγητον τὸν ἀρεστὸν γε7γὁ- 

νότα τῇ δίχῃ, ἧτοι τὸν τιμήσαντά τὴν δίχην, τοὺς ναίοντας, ἀντὲ 

τοῦ τοὺς χατοιχήσαντας σὺν αἰχμῇ, τουτέστε δυνάμει, στρατιᾷ, 

16 4ργείᾳ τὴν νῆσον τὴν τρίπολιν, ἤγουν τὴν “Ρόδον, ἐφ' ἡ τρεῖς: 

ἦσαν πόλεις, Áüiosc, ᾿Ιγλυσὸς xa) Κάμειρος, πέλας, ror πλη" 

σέον τοῦ ἐμβόλου τῆς ᾿Ασίας τῆς εὑρυχόρου, τουτέστι τῆς ἐπὶ 

πολὺ πλάτος xarà xóxÀov ἀνοιγομένης. 

2 νικήσαντες ΓΛ. — In b glossator hsec de voce ἔμβολος δῃῃο-- 

tavit: ἔμβολος ἐλέγετο χωρίον τὸ" ἱερὸν τῆς ᾿Δυχίας, ὅπερ ἐστὶν ἄντις 

χρὺυς τῆς “Ῥόδου. --- 3 Libros aq secutus delevi lemma χαΐ vvv (χαὶ 

viv (') ox ἀμφοτέρων, cui σύνταξις adscriptum est in marg. 2 4, 

precedit in textu &' Boeckh. — χαὶ — ἀμφ. om. /". — τῆς] ἐκ τῆς 

£u & 9$ .— 4 ἦλθον om. q. — D. 6 ἐγένετον ai τῆς ὁδοῦ q. — 7 Post. 

'Hijov in codd. mixtis et edd, glossa Moschopulea ad v. 26. 27 τὴν 

ἡρωΐδα δὲ (δὲ om. 2) A£yer συμπεριλαμβάνει δὲ αὐτῇ xol τὴν νῆσον 

inserta legitur..— 9 εὐθὺ μάχην 4. — ἄτερπτον ξ΄. — ἐν ταῖς μι. 

ε΄. --- ὁμόσαι 2. — 10 zx. xal στεῷ. ξ΄. — 11 τῇ ἐν τῇ πυϑοὶ ε΄. — 

ἐπ. εἰς ἄποινα codd. et edd. αηξ΄ exceptis. — 138 ἤγουν /". --- 14 τοὺς 

omm, q&- — χατοιχοῦντας 6. — 15 τὴν νῆσον — 18 om. 5. -- 16 

πόλεις Om. α. — Aivéoc — ἕ :Κάμ. om. (΄. — ἰἡλυσος a, ἐηλυασός q. — 

ἤγουν 4". —.17 εὑρυχώρου 1" 4". — 17. 18 ἐπιπολὺ μ΄. post corr. 
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gl. 36. τῷ Διαγόρᾳ xai Δηααγήτῳ xai τοῖς ἄλλοις “Ῥοδίοις" 
— t ἕνεχα τῶν. — 38. xowóv — * * πᾶσιν ἀνϑρώποις. — 

μηνύων ἤγουν ἱστορῶν. — ἀποδοῦναι. — 40. τῇ layupotáty. 

96---ἀ0. Τῇ. ᾿Εϑελήσω ὀρϑῶσαει xoà ἀποδοῦναι τοῖσε χαὶ 

τούτοις, Διαγόρᾳ, Δημαγήτῳ xai τοῖς ἄλλοις. ἱΡοδίοις, λόγον. 

ξυνὸν xat χοινὸν τῇ εὐρυσϑενεῖ γ ἕννᾳ τοῦ ᾿Πραχλέους, ἀγγέλλων 

ἐξ ἀργῆς ἀπὸ Τληπολέμου" τουτέστι δεέξω τοὺς “Ροδίους ἐξ 
" Hoaxà£ous τὸ γένος χατάγοντας, ἀρξάμενος τῆς χατὰ Ἰληπόλε- 

μον διηγήσεως. τὸ δὲ ἀπὸ Τληπολέμον ὥσπερ μεϑερμηνευτιχόν 
ἐστι τοῦ ἐξ ἀρχῆς. 

41, T'h. Ἰληπόλεμιος ὁ τῶν ᾿ Podio πρόγονος υἱὸς ἣν 'Hpa- 
.xÀéouc xai ' Aocuóapueíac. λέγει οὖν τοὺς “Ροδίους ἐχ μὲν τοῦ 

πατρὸς τοῦ Ἰληπολέμου εἰς Aia ἀνάγειν τὸ γένος, εἴπερ ' Βόδεοι 

μὲν ἐχ Ἰληπολέμου, ἐξ ᾿Πραχλέους δὲ Ἰλῃπόλεμος, ἐχ Διὸς δὲ 

“Πραχλῆς" ἐχ δὲ τῆς μητρὸς αὐτοῦ ᾿Αστυδαμείας εἰς ' Apóvcopa* 

᾿Αμύντωρ γὰρ ὁ τῆς ' Aacuóapeíac πατηρ. 

gl. 42. εἶναι. — ἀπόγονοι ' Aubvropos. 

43. Germ. Τὸ δὲ ματρόϑεν͵ ποιητιχῶς ἐπαχολουϑεῖ 

τὸ ᾿Αστυδαμεέας τῷ ἐπιῤῥήματε τοῦ ματρόϑεν ἐπανα- 

"λύσει. | 

4 Scholium Thomanum om. s. — Lemma ἐϑελήσω τοῖσιν est 

in ξ΄, σύνταξις (quod μ΄ in marg., ξ΄ ante corr. in textu habet) est in 

ed. Bockh. — διορϑῶσαι Heyne. — 5 Post Διαγ. cum ΓΔ delevi xai. 

— δαμαγήτῳ A et edd. inde 8 Beckio. — 6 x«i χοενὸν omm. edd. — 

ἡραχλέους IV'u't'g', ἡρακχλέος cett. — ἀγγέλων u' ξ΄. — 7 ἐξαρχῆς A. 

— -:8 τὸ γένους Δ. — x. τληπόλεμον ΓΔ c (",x. τληπολέμου cett. — 9 

δὲ om. ξ΄. — 10 ἐξαρχῆς 4. — 11 In marg. s et in textu edd, 

Ante Beckhium ἱστορία, in marg. αἱ ει" u' & φ' et in textu ed. Boeckh. 

ἱστορία ὅϑεν οἱ ἹῬόδιοι legitur. — Lemma τὸ μὲν ydo πατρόϑεν est 

in καὶ ε΄" μ' ' et in. edd. &nte Beckhium. — πρόγορος φ'. — 12 ἀστυ- 

ϑαμέας σ. — 18 £x τληπολέμους z. — 15 τῆς ἄστ. E'. — 16 ἀστυϑδα- 
μίας 2. m ra n 

et 

10 

15 

20 
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Th. Τὸ μητρόϑεν πρὸς τὸ τόδε συναπτέον, τὸ δὲ ᾿Αμυν- 

τορέδαε διὰ μέσου. ' 

gl. 43. δϑυγατρὸς ᾿Αμύντορος. — ὑπεραπολογεῖται TÀzzo- 
λέμου. — 44. ἁμαρτέαε᾽ ---- ἤγουν οἱ ἄνϑρωποε dpapríata ὁ πό- 

χεινται xat οὐχ ἐπὲ τοῦ αὐτοῦ βαίνουσιν. ---- 45. * * ἐπίχεινται.. 

— 46. ἄπορόν ἐστιν. — τινά. — 47. * ὅπερ. --- 48, * χάλλι-. 
στον. — * τούτου. | 

46—A8. ΤΆ. 'Apzvyavov δὲ ὑπάρχει εὑρεῖν τοῦτο ὅτε xat 
ὅπερ ὑπάρχει φέρτατον χαὶ χράτιστον νῶν ἀνδρὲ τυχεῖν τούτου. 

xa) ἐν τῇ τελευτῇ, τουτέστιν οὐδεὶς οἷδεν, ὡς εἴ τῳ πάρεστι 

νῦν εὐδαιμονία, xal ὕστερον ταύτης τεύξεται. τοῦτο δὲ λέγει 

ὑπὲρ Τληπολέμου πρῶτον μὲν εὐτυχοῦντος, ὕστερον δὲ φόνον... 

πεποιηχότος, εἰ xai μετὰ ταῦτα πάλιν εὐδαιμονέστατος γέγονε, 

“βοδίων βασιλεὺς χαταστάς. 7, δὲ ἱστορία ἔχει οὕτω. Μιχύμνιον: 

1 Scholium Thomanum in Γ΄ inter glossas legitur. — ματρόϑεν᾽. 

I. — πρὸς τὸ (τὸ supra lin. in α΄) τόδε (τὸ δὲ (" ante corr.) 

DIAa "uw ξ' φ' (in texiu plerique eodd. τόδ᾽, non τὸ δ᾽ exhibent), 

πρὸς τόδε £, πρὸς τῷ δὲ ceti. — σύναψον δὲ τὸ ἀμφὶ μετὰ τοῦ 

χρέμανται, i $ ἀμφιχρέμανται Schol. Bodl. βγ. — 8 Lemma. 

τοῦτο δ᾽ (δὲ |") ἀμήχανον εὑρεῖν (εὑρεῖν omm. &' et edd.) est in codd. 

. mixüs et in edd. ante Beckium. — ἱστορέα s in marg. — ἀδύνατον. 

edd. — δὲ om. s. — x«i om. I ὅτι xai omm. edd. — 9 wv ante 

φέρτ. est in edd. --- χράτιστον Γ' et edd., χρεῖτον 1, χρεῖττον celi. 

— 9, 10 xo. (om. viv) συμβέβηχεν ἀνθρώπῳ τούτου x. ἐν t. τ. 

(om. τυχεῖν) edd. — 10 ὡς om. ε΄. — πάρεστιν (om. vw)". — 

11 ταύτην sz. — 12 ὑπὲρ tov tÀ. ι". — δυστυχήσαντος inter δὲ et. 

φόνον insertum legitur in edd. — εὐμονέστατος 44. — 14 χα- 

ταστὰς om. I. — Ante ἡ δὲ in edd. ante Bockhium ἱστορία, in 

ed. Boeckh. idem quod «';/" (hie quidem Latinis verbis) £'g' in 

marg. exhibent, ἱστορία ὅπως ἐν Ῥόδῳ Ἰληπόλεμος ᾧχησεν legitur 

— οὕτως ΓΛ. 
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νόϑον χασίγνητον ᾿Αλχμήνης ἐχ τῆς πατρίδος αὐτοῦ εἐλϑόντα εἰς 

Ἰέουνϑα Ἰληπόλεμος στασιάσας πρὸς αὐτὸν ἀπέχτεινεν ἐλαΐνῳ 

ῥοπάλῳ βαλὼν πόῤῥωθεν. οἱ δέ φασιν, ὅτε βοῦν πλῇξαε ϑέλων 

xak ῥάβδον πόῤῥωῪδεν ῥίψας πρὸς ταύτην ἀποτυχὼν ταύτης βάλ- 

λει Λιχύμνιον xai ἀναιρεῖ. ἐλϑόντε οὖν εἰς Δελφοὺς xal ἀπαλλα-. 

“γὴν τοῦ μίσους ζητοῦντι ἔγρησεν ᾿Απόλλων ᾿Αῤγείους παραλα- 

βόντα μετοιχέζειν εἰς ' Pódov. νόϑος δὲ ἀδελφὸς τῆς ᾿Δλχμήνης 
ὁ Λιχύμνιος οὕτως 7 y" ᾿Ηλεχτρυὼν γὰρ Λυσιδίχην τὴν Πέλοπος 

ἀδελφὴν λαβὼν χατὰ νόμους ποιεῖ Alu Mzóéa δὲ πορνι- 

x«&e συνελϑὼν ποιεῖ Λιχύμνιον. 

36—48. M. ᾿Εϑελήσω ἀγγέλλων, ἤγουν διηγούμενος, διορ- 

ϑώσσι, τουτέστιν ὀρϑῶς εἰπεῖν, ἰϑῦναε χοινὸν πᾶσιν ἀνϑρωποις 

λόγον χάριν τῶν ἐξ ἀργῆς ἀπὸ τοῦ Τληπολέμου χαταγομένων, 

ἤγουν τῶν 'Ροδίων, λέγω τῆς γενεᾶς τοῦ ᾿Πραχλέος τῆς εὐρυσϑε- 

νοῦς (40), τουτέστι τῆς χατὰ πολὺ ἰσχυρᾶς. χατὰ μὲν γὰρ τὸ μέρος 

τὸ ἀπὸ τοῦ πατρὸς ἐχ τοῦ Διὸς εὔχονται εἶναι, ἀντὲ τοῦ μετὰ 

τοῦ σεμνύνεσϑαει λέγουσιν οἱ ᾿Ρόδιοι". ἀπὸ τοῦ εὔχομαι τὸ 

1 τῆς ἀλχμ. (". — ἐλϑόντα ex ΓΔ o'(" accessit, et ἐλϑόντα vel simile 

partieipium.deesse vidit Beck, Heyne post Τίρυνϑα lacuns signa fixit, 

Boeckh παραγενόμενον inseruit. — 2 τέρυνϑον s. — 9 Verbis oí δέ φα- 

σιν explicit prima pars codicis α΄. — 4 óagóov I'/' uw &' φ' et edd. 

ante Beckium. ---- πρὸς ταύτην omm. edd. — ἀπὸ τυχὼν Δ. — ὅ ἐλ- 

ϑόντα I. — 6 μίσους ls ξ' φ', μύσους celt., fort. recte. — ó 

"Az. [4] edd. — 8 οὗτος 426, οὕτως φ΄. --- ἠλεχτρυὼν ΓΔἅ ξ' Beck, 

Heyne, ἠλεχτριὼν 24" μ' φ'΄, ἡλεχτρύων Bockh. --- δὲ 2. — λυσυδίχην 

I. — τ. τοῦ πέλ. z. — 9 λαβὼν ex I'A(* addidi. — ἔχων post νόμους 

inserunt codd. et edd. I'1;/'5 exceptis. — μηδέὲα Γ΄. Δ 2 μ' ξ' φ' 

(in hoe ἢ ex eorr. est) et edd. ante Beckium, atque ηδέας in textu 

legitur in nonnullis codd. Thomanis, Mió£« cett. — 11 σύνταξις μ' E 

in marg., Beckh in textu. — ἀγγέλων wu ξ΄. — 18 ἐξαρχῆς q. — tov 

ex à qu & addidi. — 14 ἡρακχλέος a, ἡρακχλέους cett. — 15 χατὰ 

7z0Àv .:"^ ξ΄, Beck, Heyne, χαταπολὺ ceti. 

10 

15 
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χαυχῶμαι" xarà δὲ τὸ ἀπὸ τῆς μητρὸς μέρος ᾿Δμυντορέδαε 

εὔχονται εἶναι ἀπὸ τῆς ᾿Αστυδαμείας. ταῖς φρεσὲ δέ, ἀντὶ τοῦ 

ταῖς φυχαῖς τῶν ἀνϑρώπων περιχρέμανταε ἀμπλαχέαι, ἤγουν 

ἁμαρτίαι ἀναρίϑμητοι (45), avri τοῦ πλεῖσται, μυρέαε, τουτέστι 

5 μυρέαε δὲ apaprtat περιχρέμανταε ἑχάστῃ φυγῇ ἀνϑρώπου, 

ὧν εἴς τινα δηλονότι ἀνάγχῃ αὐτὴν ἐμπεσεῖσϑαι. τοῦτο δὲ. ἀμή- 

χανον, ἤγουν ἀδύνατον εὑρεῖν, λέγω ὅπερ νῦν χράτιστον συμβέ- 

βηχεν ἀνϑρώπῳ, τὸ αὐτὸ xal ἐν τῇ τελευτῇ, ἤγουν τῷ ϑανάτῳ 
αὐτοῦ τυχεῖν, τουτέστε συμβῆναι, εὐρεϑῆναι. 

gl. 49. * t ἀδελφόν. — 50. * οὐ νόμεμον. ---- * t ῥάβδῳ. 

— * t τύπτων. — 51. * τοιοῦτον γὰρ τὸ φυτάν. --- 52. * πόλει 

" Apyouc. --- ὅ8. * 4 oixav. — * t τῆς μητρὸς αὐτοῦ. — 94. 

* eye τῶν ' Pooiay. — * ὁ Τληπόλεμος. ---- * τὸ χγολωϑεὲς πρὸς 

τὸ ἔχτανε δυναπτέον. 2 

49—54. Germ. ' H σύνταξις αὕτη. xai γὰρ ὁπότε ὁ οἶχι- 

στὴρ τῆσδε τῆς γϑονὸς γολωϑεὶς xal ὀργισϑεὶς τὸν Μεχύμνεαν 

τὸν νόϑον χασέγνητον τῆς ᾿Αλχμήμης τὸν ἐλϑάντα ἐχ τῶν ϑαλά- 

μων τῆς Μιδέας ἔχτανεν ἐν τῇ Τίρυνϑε ϑένων ἐν σχάπτῳ τῆς 

σχληρᾶς ἐλαέας. . 
gl. 55. * γάρ. — στάσεις" λέγει δὲ νῦν τὸν 'ϑυμόν. — 56. 

ἐξήγαγον τοῦ χαϑεστηχότος. | ' 

49—8506. M. Καὶ γὰρ ὁ οἰχιστὴς ταύτης τῆς γῆς, ἤγουν τῆς 

1 τῆς om. s. — 92 εὔχονται ex aqui" ξ' διοορβδὶύ. — ἀπὸ τῆς 

&ct. om. (΄. — ἀστυδαμιας z. — 4 μυρίαι tovt. om. a. — &. 5 ἀναρ. 

— ἅμ. om. s. — D περιχρέμαν a. — ψυχὴ q. — ἀνθρώπων a ante 

eorr. — 6 ὧν δηλ. si; τινα q. — 7 ἥτοι t". — ἐῤῥεῖν ξ΄. —. κράτιστον 

(quod etiam inter glossas codd. mixtt. legitur) ex a q«" accessit. — 

8 ἤγσυν τῷ ϑανάτῳ omm. edd. — 15 Posi Ἢ delevi δέ. — ὁ 

Mommsen addidit. — 18 ϑενὰν Mommsen edidit. — 20 Ad-v. 56 

hee Bodl 8 et glossator libri b: ἑστέον ὅτι ἀπὸ tov πλάζω, ὃ σημαί- 

v& τὸ πλανῶ, ποιξῆσκι (ποιεῖ .ὃ) ὃ μέλλων πλάξω, ὃ ἀόριστος «ἔπλαξα, 

x«l τὸ (τὸ om. b) τρίτον τῶν πληθυντικῶν ἔπλαξαν καὶ παρέπλαξαν. 
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“Ρόδου, ὁ Τληπόλεμος δηλονότι, γολωδ εἴς; ἤτοι ὀργισϑείς. ποτε 

ἔχτανε.- τὸν Λιχόμνιον τὸν νόϑον ἀδελφὸν τῆς ᾿Αλχμήνης, ἐν 

7 ρυνϑε πόλις δὲ τοῦ "Αργους ἡ Τέρυνς᾽ ἐλϑόντα ἐχ (53) τῶν ϑα- 

λάμων, ἤγουν τῶν οἴχων τῆς Μιδέας, τῆς μητρὸς αὐτοῦ, ϑένων 

τουτέστι τύπτων αὐτὸν ῥάβδῳ ἀπὸ σχληρᾶς ἐλαίας. ai δὲ 

φρενῶν ταραχαΐέ, ἤγουν αἱ δὲ προπετεῖς xa? ἀχρατεῖς ὀργαί, παρέ- 

πλαξαν xal σοφόν, τουτέστιν ἐξήνεγχαν τοῦ ὀρϑοῦ xal φρόνι- 

μον. ἀπὸ τοῦ πλάξω τοῦ πλανῶ τὸ παρέπλαξαν. 

gl. 57. περὲ τῆς τοῦ φόνου ἀπαλλαγῆς. ---- τὸν ᾿Απόλλωνα. 

— ὁ Τληπόλεμος. --- 08. * ὁ γρυσᾶς χόμας ἔγων ᾿Απόλλων. — 

59. τεϑυμιασμένου. --- τοῦ μὴ πολλοῖς εἰσβατοῦ νεω. --- θ0. 

'Apreíae* Λέρνη γὰρ ἐχεῖσε πηγη. — 01. ἐξ εὐϑείας ποιήσα- 

σϑαι" — ** οὐ γρὴ γράφειν εὐϑὺν πρὸς τὸ πλόον᾽ ἀσύνταχτον 

929 χαὶ γὰρ ἀλχμήνας (ἀλχμήνης 9') est lemma in codd. mixtis 

«οὐ edd., nisi quod lemma omm. Beck et Heyne; lemmati σύνταξις pre- 

fixum legitur in z&' et ed. Bockh., in marg. habet μ΄. — οἰχιστὴρ 5 

post corr. 

1 δηλονότι om. /". — xo. ἤτοι ógy. codd. excepto /", qui om. 

ἤτοι ógy. eBdam vocabula desunt in edd. ante Oxx., qui ὀργισϑεὶς 

pro 402. scripserunt, utrumque coniunxeruni (o4. ógy.) edd. inde 

ι΄ Beokio. — ποτε omm. q/'. — 92 τὸν om. ε΄. — ἀλχαμήνης q. — 

92. 8 τὸν νόϑον — Τίρυνϑι om. /". — 8 πόλις — Τίρυνς] τέρυνς πόλις 

«ἄργους ι΄". — τέρυς q et (ex τέρυνς) a, τέρνυς μ' φ'. --- 8--σαΤ ἐλθόντα — 

ἐλαίας om. t". — 8. 4 ἐχ τοῦ ϑαλάμου s. — 4 Post ἤγουν omisi ἐκ cum 

aqzu' ξ΄. — τοῦ oixov z. — μηδέας qg μ' ξ' g' ed. Ro. — ὅ τουτέστι 

ex aqzu & φ' aocessit. — 6Θ δὲ om. ε΄. — gom. xol &xg. codd., 

Heyne, Boeckh, ἀχρατεῖς Oxx., προπετεῖς cett. edd. — ὁρμαί q. — 

6, 7 παρέπλα. (sic) /", qui om. χαὶ σοφόν. — 7. 8 xei φρονί- 

ov zi" u q'. — 8 τὸ πλανῶ ài ξ' q'. — τὸ παρέπλ. om. ἐ". — 

11 ὁ dóvrtoc ὁ μὴ εἴσβατος πολλοῖς Schol. Bodl f$. — 18 Glos- 

Sam Triclinianam Beekh ey Mosc. B, Vrat. 4 edidit, ego ex eodem 

illo libro Vrat. et ex ξ' φ' novi; in quibus in marg. scripta est. 

Scholia Pindar. ed. Abel. 17 

10 
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yàp τοῦτο" ἀλλὰ στέλλε ἤγουν στέλλου" οὕτω γὰρ ἔχει ὀρϑᾶς. 

— περίῤῥυτον. — 62, οἴχησιν" λέγει δὲ τὴν Ρόδον. --- 63. 

* t ó Ζεύς. — 64. * * συνίξζησις. — ὑετοῖς. --- τὸ πόλεν xai τὸ 

ἔνϑα Ex παραλλήλου" 7 xa" olov xai μέρος, ty 7 τὸ ἔνϑα 

5 ὅλον, τὸ δὲ πόλεν μέρος. - 

᾿θὅ. Th. 4ιαιρεϑείσης τῆς τοῦ Διὸς χεφαλῆς ὑπὸ ̓ Ἡφαίστου 

xai ' Aüzvàc ἐξελθούσης" ἐχεῖ γὰρ αὐτὴν ὥδινεν, ἐλϑὼν “Ηλεὸς 

εἶπε 'Ροδίοις πρώτους ϑῦσαι αὐτῇ ὡς ἀναγχαῖον ὃν ἐχεῖ ταύτην. 
οἰχῆσαι παρ᾽ οἷς ἂν πρώτοις ϑυσέα αὐτῇ γένηται. ἀνελϑόντες 

y ^ « - * . e 

10 οὖν εἰς τὴν ἀχρόπολιν 'Póótor ϑῦσαι αὐτῇ, ἐπελάϑοντο xai πῦρ. ὦ 

συμπαραλαβεῖν τοῖς ἐναγίσμασι, xa) ἀπύρως ἔϑυσαν" διὸ συνέβη 

᾿Αϑηναίους πρώτους ϑύσαντας πυρὶ ἐν αὐτοῖς τὴν ϑεὸν οἰχεῖν 

ἡξιῶσϑαι. Ζεὺς οὖν “Ροδίων τὴν γνώμην ἀποδεξάμενος χρυ- 

σὸν ὑετὸν αὐτοῖς χατέχεεν. 

15 Th. TÓ ἡνέχα ἄνω xai πρὸς τὸ ἔνϑα ἔχει τὴν ἀπόδοσιν 
xai οὐ πρὸς τὸ τότε" ἔστι γὰρ ἐνταῦϑα τὸ τότε παραπλήσιον 

ὥσπερ ποιεῖ “θμηρος ἔν τισι τῶν παραβολῶν ἄνω μὲν ἐχούσαις 

1 ἤγουν Vrat. ξ' y, ἢ Bockh edidit. — 6 In. codd. mixtis et edd. 

lemma &víy' ἁφαίστου legitur, cui in edd. ἱστορέα, quod s in marg. 

habet, in 2&' φ΄ ἱστορία ὅπως πρῶτοι ῥόδιοι ἔϑυσαν (ὁ. xo. &9. E) τῷ 

ἀϑηνᾷ prefixum legitur, idem habet μ' in marg.; in /" libri marg. : 

«Historia πῶς primi Rhodii á9gvà ἔϑυσανν legitur. — 7 ἐξελθούσης, 

£x τῆς κεφαλῆς γὰρ edd. — αὐτὴν om. 4. — ὥδινε 4. — 7.8 ὃ ἥλιος 

εἴπερ δοδίοις ξ΄. — 8 ϑύσαι q'. — αἰτὴ E. — 9 πρώτης 9. αὐτῆς 

E. — αὐτῇ ϑυσία T. — γεγένηται Λ. --- 10 ϑύσαι s. — καὶ τὸ πῦρ 

ξ', — 11 συμπαραβαλεῖν φ' et edd. ante Beckium. — τῷ ἐναγίσματε 

φ΄. — ἀπείρως Λ. --- 12. ἀϑηναίοις T. — πυρὶ T'A, μετὰ πυρὸς cett. — 

18 οὖν τὴν ῥόδων (sic) γνώμην ι΄. — 18. 14 χρυσοῦν edd. inde 8. 

Beckio. — 14 ἑετὸν om. /". --- ἐν αὐτοῖς IV'. ---- κατέχεεν) pluit ;". — 

14. 16 χατέχεεν. τὸ ἡνέχα δὲ eto. codd. mixti et edd. — 15 x«à omm. 

Γι", — ἀπόδωσιν ID.— 10 oi om. I. — ἔστι γάρ — τότε omm. 

edd. — παραπλησίον £'. — 17 παραβαλῶν ξ΄. 
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* 3 e b * , o * 4 0o. ; . 

τὴν ἀπόδοσιν, ὑμὼς δὲ ἐπάγεε ὑστερον xai τὸ οὕτως οὐχ εἰς 

ἀπόδοσιν τῆς παραβολῆς, ἀλλὰ διὰ τὴν ἑξῆς ἔννοιαν. 

gl. 65. ὁπότε. — 66. σιδηρῷ. --- 67. τοῦ Διός. — 

ἘΣ ἤγουν εἰς τὴν ἀχρόπολιν. — 68. ὁρμήσασα, ἐξελϑοῦσα. ---- 
ἐβόησε. — 09. * μεγάλῃ" δείχνυσι δὲ ἐντεῦϑεν τὸ πολεμιχὸν 

τῆς ϑεοῦ 7 ὅτε μέγας λόγος ἀνθρώποις ὑπὲρ αὐτῆς ἔσται. --- ς 7 ott μέγας λόγος ἀνϑρωποις ὑπὲρ αὑτῆς . 

70. συνέσταλται. — αὐτήν. — ἘΞ πάντων. — 71. ὁ φωτίξων 

τοὺς βροτοὺς ταῖς ἀχτῖσιν zÀtog. — 12. ὁ υἱὸς τοῦ “Ὑπερίονος, 
ὃς ἣν εἰς τῶν Τιτάνων. 

73. Th. Μέλλον χρέος λέγει διὰ τοῦτο, διότε ἀναγχαίως 

ἔμελλεν ἐχεῖσε τὴν ϑεὸν οἰχήσειν ἐν οἷς ἂν πρώτοις ϑυσία αὐτῇ 
γένηται. 

gl. 73. προσέταξε τηρῇσαι xal μὴ ἀμελῇσαι. — 14. τοῖς 

ἐχγόνοις αὐτοῦ “Ροδίοις. — 15. * * τῇ ̓ Αϑηνᾷ. — * * ἀνοιχο- 

δομήσαιεν. — 16. λαμπρόν. ---- 77. εὐσεβῆ, μεγάλην. 

78. Th. Ei μέν ἔστιν iávatev, σαφής ἔστιν ἡ σύνταξις" 

εἰ δέ ἐστιν ἰάναε" πλέον γὰρ τοῦτο ἢ) ἐχεῖνο εὕρηται" τοῦτο 
Y * ^t M * o * NN M € * * ἔχει τὴν ζήτησιν. φαμὲν οὖν, Ott. ἐπειδὴ τὸ ὡς ἂν xal πρὸς 

1 τὸ om. &. — ὅ μεγάλῃ glossa etiam in codd. mixtis legitur. — 

D. 6 πολ. tov βοᾶν xal ὅτι ὃ u. 4. Γ. — 10 Scholium Thomanum 

om. z. — Lemma MéAiov ἔντειλε sddunt edd. — τὸ μ. xo. codd. 

mixti et edd. — 11 ἐχεῖσε ΓΔ, éxti cett. — οἰκῆσαι u' ante eorr. — 

13 αὐτὴ I' — Ad μέλλον χρέος in cod. b scholium τουτέστι τὴν 

οἴχησιν, ἣν ἔμελλεν ἡ ᾿ϑηνᾶ ποιήσειν ἐν τοῖς Ῥοδίοις" καὶ μὴ y£vg- 

ταί τις ἐμπόδιον πρὸς τὸ μὴ οἰχῆσαι ἐν αὑτοῖς extat. — 16 Scholium 

Thomanum Mommsen (Germani Schol. p. 34) primus edidit ex ΑῸρ. 

B. — μὲν ἔστιν ΓΔ, qui e meis codicibus soli hoe scholium serva&- 

vaverunt. — ἰάνειεν Mommseni ed. — 17 δὲ ἔστιν ΓΑ. — ἰᾶναι pro 

ἰάναι etiam in nonnullis bonis codicibus obvio scribendum fuisse 

vidii Mommsen. — ἢ éx. om. Mommsen. — xai ante τοῦτο ἔχει 

inseri iussit Mommsen, qui τὴν σύνταξιν pro eo quod .certe in I4 

legitur τὴν ζήτησιν edidit. — 18 ἔχη I. —- ὅτι om. Mommsen, .. 

17* 
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εὐχτιχὸν καὶ πρὸς ἀπαρέμφατον συντάσσομεν (λέγομεν yàp ὡς 

ἂν ποιήσαεεν χαὶ ὡς ἂν rocgaat) διὰ τοῦτο xat πρὸς εὐχτι- 

χὸν xai πρὸς ἀπαρέμφατον ἀπεδόϑη τῷ Πινδάρῳ ἡ σύνταξις" 

ἔστι δὲ ὅμοιον τῷ παρὰ ϑουχυδέδῃ (III, 21) ὥστε πάροδον μὴ 

εἶναι παρὰ πύργον, ἀλλὰ 0r αὐτῶν μέσων διήεσαν. 

gl. 78. τῷ Διΐ. — φυχηῆν. — εὐφράναεεν. --- τῇ ̓ Α ϑηνᾷ. --- 

79. τῇ τὸ ἔγχος σειούσῃ, τοι τῇ πολεμιχῇ. 

56---79. M. ᾿Απελϑὼν δὲ εἰς τὸν ὑεὸν ἐμαντεύσᾳτο, ἤγουν 

μαντεέαν ἤτησεν. εἰς τὸν ϑεὸν δὲ εἰπὼν ἀδήλως, διὰ τοῦ ἐπα- 

10 γομένου δῆλον ποιεῖ, ὅτε εἰς τὸν ᾿Απόλλωνα λέγει αὐτὸν ἀπελ- 

. 15 

ϑεῖν. ἐπάγει γάρ᾽ τῷ μὲν εἶπεν ᾧ Χρυσοχόμας. δῆλον δὲ πᾶσέν 

ἐστιν, ὅτι τὸ Χρυσοχόμης οὐχ ἄλλου τινός ἐστιν ἐπέϑετον ἢ τοῦ 

᾿Απόλλωνος. τούτῳ μὲν ὁ ᾿Απόλλων 0 γρυσῆν ἔγων χόμην εἶπεν 

ἐχ τοῦ ἀδύτου, ἤγουν τοῦ ναοῦ τοῦ εὐωδίας πεπληρωμένου᾽ 

στέλλε (61) πλοῦν, ἀντὲ τοῦ στέλλου ἀπὸ τῆς ἀχτῆς, avrà τοῦ τοῦ 
? - ^ , , 4 "€ ? M J αἰγιαλοὺ τῇς Λέρνης, τουτέστιν ἀπὸ τοὺ Ápyovusc, εἰς τὸν vopóv, 

7 ὴν διατριβήν, τὸν τό ὃν ἀμφεϑάλ έ ἤγουν τὴν διατριβὴν, τὸν τόπον τὸν ἀμφιϑάλασσον, τουτέ- 

att τὸν ὑπὸ ϑαλάσσης περελαμβανόμενον, εἰς τὴν “Ρόδον λέγω, 
o 1 € 1 6 ind t [4 » t , ὅπου ποτὲ ὁ βασιλεὺς τῶν ϑεῶν ὁ μέγας, ἤγουν ὁ Ζεύς, 

2 ποιήσειεν Mommseni ed. — διατοῦτο ΓΛ. --- 2. 8 xal x. cixt. 

x. πρ. &xag.] πρὸς ἀμφότερον Mommseni ed. — 4 6p. τὸ I, τὸ om. 
Momms. — ὅ διὰ πῦργον 4. — 8 Lemma μαντεύσατο δ᾽ ἐς ϑεὸν 

ἐλϑὼν omisi cum ὧφ ε΄. — σύνταξις est in marg. zu ξ΄. --- ἀπελ- 

Suv — ϑεὸν om. ε΄. — μαντ. i". — 10 εἰς v. ἀπόλλωνι ι". — αὐτὸν 

om. 9. — 11 τῷ μὲν εἴπεν om. (". — 18. 14 τούτῳ --- πεπλῆρ. om. 

ε΄. — 18 τοῦτο μὲν ξ΄. — χρυσὴν ᾳ ξ΄. — κόμην ἔχων s. — 14 ναοῖ 

τῆς εὐωδ. u' φ΄. — 15 πλοῦν om. ι΄. — à. ἀντὶ τοῦ codd., à. yovv edd. 

— τοῦ omm. az£'q. — 15. 16 ἀπὸ — αἰγιαλοῦ τῆς om. ε΄. — 17 

τὴν omm. /'" et edd. omnes, ἥγ. t. διατρ. omm. edd. ante Oxx, — τὸν 

τόπον codd., χαὶ τόπον edd. — τὸν omm. « ι΄. — ἀμφιϑάλασσαν € 

ante corr. — 17. 18 τουτέστι τὸν om. |". — 18 ἱπὸ τῆς ϑαλ. q. 
," — 19 ὃ faoc. τ. 9. ὃ μ. ἤγουν om. (ἰ΄. 
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ἔβρεχε τὴν πόλιν ἀντὶ τοῦ ἔβρεξε διὰ νειφάδων χρυσῶν, ἤγουν 

διὰ φηγμάτων γρυσοῦ ἀπὸ νεφῶν χαταῤῥηγνυμένων, ὁπηνέχα 

ταῖς τέχναις τοῦ ᾿Πφαίστου, ἀντὶ τοῦ τῷ ὀργάνῳ, τῷ τῇ τέχνῃ 

τοῦ ᾿Ηφαίστου χατασχευασϑέντι (66), λέγω τῷ ὑπὸ σιδήρου 

ἠλασμένῳ πελέχει, κἡὶ ̓ Αϑηνᾶ ἀνορούσασα, ἤγουν ἀνορμήσασα 

χατὰ τὸ ἄχρον τῆς χορυφῆς τοῦ πατρὸς αὐτῆς τοῦ Διὸς ἡἠλά- 

λαξε, τουτέστι πολεμιχὸν ἐβόησε xarà βοὴν ὑπερμήχη, ἤγουν 

5 

ὑπερ βολιχὼς ὑφηλῆν. ὑπερβολιχῶς" ὁ οὐρανὸς δὲ ἔφριξεν αὐτήν, 

τουτέστε συνεστάλη, ἐφοβήϑη, xal ἡ γῇ ἡ μήτηρ πάντων. τότε 
xat ὁ ϑεὸς ὁ φῶς τοῖς ἀνϑρώποις φέρων, ὁ "Υπεριονίδης, ἤγουν ὁ 

υἱὸς τοῦ "Ὑπερίονος, τουτέστιν ὁ ̂ HÀtoa, ἐνετείλατο τοῖς παισὶν 

αὐτοῦ τοῖς προσφιλέσιν, ἦτοι τοῖς ᾿ Poütore, γρέος μέλλον (73), 

τουτέστι πρᾶγμα ἐξ ἀνάγχης γενησόμενον παραφυλάβασϑαι, 

ἤγουν τὴν γέννησιν τῆς ᾿ϑηνᾶς, ὅπως ἂν γάριν αὐτῆς ca Üsda 

τῆς γεννηϑησομένης πρῶτοι χτίσωσε βωμόν, ἤγουν ϑυσιαστή- 
ριον, ναὸν ἐναργῇ, τουτέστι μετέωρον, περιφανῆ, xal σεμνὴν 

ϑυσίαν ἐν αὐτῷ ποιήσαντες τὴν φυγὴν τε εὐφράναιεν τοῦ 

1 ἔβρεξε τ. x. (om. ἀντὶ τοῦ --- χρυσῶν ἥγουν ) edd. — 3 διὰ 

om. ε΄. — wvyu. 26. — ἀπὸ v. x«vagó. om. ("΄. — νεφελῶν z u φ΄. 

— χαταῤῥηγνυμέναν q. — 8 τῷ ante ὁργ. omm. qu". — 4. 5 Voci 

κατασχ. in marg. q χατεσχευασμένω adscriptum est. — λέγω to 

(τὸ ξ΄) ὑπὸί(το ὃ add. 4) σιδήρου ἡλασμένῳ (ἧλ. a, ἐλ. .“ξ' φῇ) 

omm. edd. — Conf. glossatorem libri b: λέγω δὲ τῷ ὀργάνῳ τῷ 

κατασχευασϑέντι ὑπὸ τῆς τέχνης τοῦ ἡὑφαίστου. — 5 ἀϑηνὰ μ΄. — 

ἄνορ. jy. omm. edd. — 7. 8 ἐβόησεν (om. xavà — ἑψηλὴν) edd. — 

8 ὃ om. q. — ἔφρυξε ». — 9 τουτέστιν (om. συνεστ.) edd. — τῶν 

πάντων ξ΄. — Ante τότε lemma ὅπως ó ζεὺς ἔβρεξε τοῖς δοδίέοις 

χρυσὸν est in φ', et novum comma inde a voce τότε incipiunt codd. 

mixti (σύνταξις marg. 2 & ). — 10. 11 ἤγουν --- Ὑπερίονος omm. edd. — 

11 ἐνετείλατος (". — 12 τοῖς post αὐτοῦ omm. s μ' ξ' φ΄. — ἤτοι] tov- 

τέστι (΄. — 18 ἐξανάγκχης aq. — παραφυλάξαι 5 μ' φ΄. — 14 γένησιν 

ξ΄. — 15 γενηϑ. 4, γεννηϑησομένοις E. — χτήσωσι q. — τοι (". — 

ϑυσιαστ. ex codd. addidi. , ! 

[ee] 0 
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πατρός, ἤγουν τοῦ Διός, τοῦ γενησομένου πατρὸς αὐτῆς, καὶ 

τῆς χόρης, ἦτοι τῆς ϑυγατρός, τουτέστι χαὶ αὐτῆς τῆς ᾿Αϑηνᾶς 

τῆς γενησομένης ϑυγατρὸς αὐτοῖ τοῖ Διός, τῆς ἐγχειβρόμου, 

ἤγουν τῆς περὲ τὸν ind πόλεμον εὐφυοῦς, γενησομένης 

ὕ δηλονότι. 

10 

15 

79. Germ. 'Ev δ᾽ ἀρετὰν ἔβαλεν ἢ αἰδὼς δὲ τοῦ ἤρο. 

μηϑέως ἐνέβαλεν ἐν τοῖς ἀνθρώποις ἀρετὴν χαὶ γάρματα. 

T'h. Τουτέστιν ὁ μετὰ τοῦ πρόβεβουλεῦσϑαι ποιῶν τε ὁμοῦ 

τε χατορϑοῖ τοῦτο xal ἡδονὴν ἔχει ἅτε χατωρϑωχως. τὸ δὲ 

αἰδὼς Προμηϑέως λέγει, διότι πᾶς ὁ γρώμενος προμηδείᾳ 

οἱονεὶ τὸν Προμηϑέα αἰδεῖται xai τιμᾷ. 

. gl. 80. ἡδονάς. — 82, ἀνϑρώποις. ---- δή. — 88., ἄσχοπον. 

— σχοτισμός. ---- 84. * παρασύρεε xal. μεταφέρεε τοὺς ἀνϑρώ- 

ποὺς, ἤγουν ἔξω τοῦ ὀρϑοῦ xat προσήχοντος τίϑησιν. ἔστε δὲ 
o € 4 Ya . V e. * r 

αὑτῇ ἡ παραγωγὴ ἔξω φρενῶν" — παρασύρει. --- 86. oi 

ῥόδεοι. — * t χαυστιχῆς. — 87 * * azxtyÜz pa. — ἐν τῇ ἀχροπό- 

λει. — σύναπτε τὸ οὐ πρὸς τὸ &yoyrec. — 88. ἐποίη σαν. — 

οὐχ &youat πῦρ. — ϑύμασι. — 89. ναὸν xai βωμὸν τῇ ᾿ Αϑηνᾷ. 

— * διὰ τὸ ἐχ Διὸς χεφαλῆς γεγενῆσϑαι τὴν ᾿Αϑηνᾶν ἐν ἀχρο- 

πόλεε ἔϑυον. 

— — — — ——— 

1. 9 τοῦ γεν. — τουτέστι omm. edd. ---γενγνησ. ξ΄, γεννησα- 

μένου ex γενησαμένου μ΄. — 2 ἤγουν (". — 8. ἐγχηβρ. edd. ante 

Beck. — 4 ἦτοι q. --- ἐφυοῖς 4. --- Ὁ δηλονότι om. ξ΄. --- 8 Hoc 

schol. om. z. — Lemma Προμηϑέως αἰδὰς omisi. cum. ΓΑ. — 

9 ve] τὲ u € φ΄. — χατορϑ. ἐ" μ' ξ' φ΄. — 10 προμηϑέος 4. — 

χρόνος (". — 12 δὲ 4, δὴ codd. mixti, om. Γ΄ — 18 σχοτιασμός 

I, σχοτασμὸς codd. mixti. — Glossa Thomana prefixo lemmate xai 

παρέλχει πραγμάτων ({(πραγμ. omm. edd. ante Beck.) in codd. mixtis 

(excepto z) οὐ edd. inter scholia legitur. — παρασύρει omm. edd. 

— 19 Glossa Thomansa in ;/"u'5' φ' inter scholia legitur. 
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:. 79—89. M." Ἐμβάλλεε δὲ τοῖς ἀνθρώποις, ἤγουν. ἐμποιεῖ 

ἀρετῆς τιμὴν xal yapày τοῦ Προμηϑέὼως, τουτέατι τῆς προβουλεύ- 

σεως τὸ αἰδέσιμον, ἤτοι f αἰδὼς ἡ ἑπομένη τῷ. Προμηϑεῖ, περε- 
φραστιχῶς ἀντὶ τοῦ € Προμηϑεὺς ὁ αἰδέσιμος, ἀλλ ἐπιβαίνει, 

(82), ἤγοων ἐπέμγεταε xal végos τε λήϑης ἀτέχμαρτον, τοὐυτέατιν 

ἀπροσδόχητον, xai παρέλχει, ἤγουν. παραϊρέπει, ἐχχρδύεε, τὴν 

ἐρϑὴν μέϑοδον. τῶν. πραγμάτων ἔξω“ τῶν λογισμῶν. xai. οὗτοι 

γάρ (86), oi τοῦ “ἥλίου δηλονότι παῖδες, ἀνέβησαν ὀὐχ ἔχοντες, 

ἥξουν 00: φέροντες σπέρμα φλογὸς χἀυστιχῆς, τουτέστε πῦρ, ὃ 

τὴν. χαυστιχὴν αὔξεε. φλόγὰ. ἀνέβησαν. δὲ εἰπὰν ἀδήλως διὰ 
τῶν ἐπαγοβιένων δῆλον ποιεῖ ὅτε εἰς τὴν ἀχρῴτολεν λέγες αὐτοὺς 

ἀναβῆναι. ἐπάγει yáp* τεῦξαν δ᾽ ἀπύροις ἱεροῖς ἄλσος «ἐν ἀχρο- 

πόλει, ἤγουν χατεσχεύασαν δὲ ἐν τῇ, ἀχρολόλει ναὸν ἀὺν ϑυσέαις 

ἀπόροις, τουτέστιν ἅμα. xai δυσίας πυρὸς. “μετόχους τελέΞ 
σαντες... | AMT 

. gl. 89. τοῖς “οδίοις. — 90.  ἀυρώδη: , τοζοῦτας .γὰρ.--ὁ 

χρόνος. --- 91.' * * ἔβρεξε. — * ἥγουν ἡ A)»va..— 99. 

ἯΙ αὐτοῖς τοῖς ' Poólors. — 98. * ἀνϑρώπων. — 94. ᾿Αϑηνὰ. --- 

* χαλλιέργοις" --- * * χαλλίστοις ἔογοις. 

. «C . 

;. 1 Lemma ἐν δ᾽ ἀρετὰν ἔβαλεν (£g. omm. ξ' j') omisi cum 

4q. — σύνταξις est in marg. su' & q'. — ἐμβάλλει ἐ" φ' et edd. ante 

Oxx., ἐμβάλει cett. codd., ἐμποιεῖ cett. edd. — ἤγουν ἐμποιεῖ omm. 

edd. — 2 toi om. z. — τῆς bis est in q. — tovt. xol τῆς su ξ' 9. — 

3 ἥἤγουν (΄. — ἧ. αἰδὸς q. — Προμηϑε εἴ] προϑύμω z. — ὅ Ty. 

£n£gy. omm. edd. — 6 ἐκκρούει αι", ἐχχρένει cett. codd., ἐκκλίνει 

edd. — 8. γὰρ ἤγουν οἱ /', qui om. δηλονότι, --- oi] ἡ a. — 9 οὐ 

4qz el glosen Mosch. in odd. mixtis, μὴ edd., omm. cett. eodd. 

-- χαυστικῆς πυρός, tovt. ὃ v. 2. — 10 δὲ om. s. — 11 may. 

& 4". — 12 v. εὐαπύροις q τ. ἀπείροις ξ΄. — ἄλσος iv áxg. omm. 

edd. — 14 ἀπείροις ᾳ ξ΄. — ϑυσίαις q.. ^ — ΝΣ : 

[enl 
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92—94. Th. TÓ τεχνᾶν πασᾶν πρὸς τὸ ἀριστοπόνοις 

χερσὲ συναπτέὸν οὕτως" ὥπασέ σφισιν ἡ ̓̓ Αϑηνᾶ, ἐπεὶ ἡ φρόνη- 
— - * , “ “« , 3 σις αηχανᾶται τὰς τέχνας, xpatety τῶν ἐπιχϑονέων ἀνθρώπων, ἐν 

ἀριστοπόνοις χγερσὲ πασᾶν τεγνᾶν. λέγει δὲ τὸ χερσὶ τεχνῶν, 

ἐπειδὴ αἱ χεῖρες τὰς τέγνας ἐργάζονται ἢ τὸ ἐπε ϑονέων πρὸς: 

τὸ τεγνᾶν, ἵν᾿ ἢ τῶν ἐπιχγϑονέων πασῶν. 
95.. Th. “Ρόδιοε οὕτως ἄριστοι ἀνδριαντοποιοὲ ἦσαν, ὡς 

φῶσιν ἐοιχότας ἀνδριάντας χατασχευάζειν xai δεσμεῖν αὐτοὺς 

τοῖς ποσὶν ὥσπερ δεδοιχόταςφ μὴ τοῖν ποδοῖν γρησάμενοι φύγοεεν" 

ἐδόχουν γὰρ ὥσπερ χινεῖσϑαι. τοιοῦτος xat οἷς Δαίδαλος ἐποίεε. 

μὴ εἴποις δὲ τὸ τὰ ἀργόν, ὥσπερ τινές, ἀλλ οὕτω xat φέρον 

δὲ ἔργα. 
gl. 96. * ἀνδριάντας" — ἢ ἢ τοὺς ἀνδριάντας λέγ εἰ. --- 

ζῶσιν. --- * * ἀρίστην γὰρ τῶν ἀνδριάντων δημιουργίαν ἐξεῦ- 

pov. — χινουμένοις" τὰ γὰρ ζξῶντα χινοῦνται. --- 96. * * xat. 

— αἱ τῶν “Ροδέων ἀγυεαί. — 97. φέρουσιν" ἀντιχρονιχώς. — 

“ἐστί, — τῶν ἔργων χαὶ τοῦ πλούτου. — 98. μέγα. — τῷ 

μαϑόντε εὐφυεῖ. 

1 τὸ om. edd. — τεχνᾶν πασᾶν DI'1, τέχναν πᾶσαν cett. — 

2 ὥπασε σφίσιν Δ z('u' ξ' φ' et edd. ante Beckium. — 7 ante 'A9. 

om. ἐ΄. — 8 ἐπιχϑ. ἥτοι (ἤγουν ( τῶν ἀνϑρ. codd. mixti οὐ edd. — 

4 x. χατὰ πᾶσαν τέχναν codd. mixti et edd. --- χερσὶν codd. mixti et. 

. edd., qui omm. τεχνῶν. — ὅ ταῖς τέχναις ξ΄. — δ. 6 22 — πασῶν sie 

I'A,nisi quod τεχνῶν (y 7 τὸ ἐπ. Γ' οὐ οὐσῶν pro πασῶν A, ἢ 

οὕτως dinacs δὲ αὐτοῖς ἡ ἀϑηνᾶ (ἀϑηνὰ E') πᾶσαν τέχνην ὥστε χρατεῖν 

τῶν ἐπιχϑονίων ἐν ἀριστοπόνοις χερσίν codd. mixti, omnia hec desunt. 

in edd. — 7 Lemma ἔργα δὲ ζωοῖσιν (5. omm. εἰ u' £' φ΄) omisi eum 

I'.4. — οἱ à. codd. mixti et edd. — 9 δεδιότας ει". — τοῖς ποδοῖν (".. 

— 10 χαὶ obe D' A" u' & φ', otc xal cett. — 11 εἴποις Γ Δ μ' ξ' φ', 

εἴπωῃς cett. — ὥσπερ τινὲς ex Γ΄ Δ accessit. — χαὶ φέρουσι ( φέρων 

«“", φέρον μ' ξ' φ' ) δὲ αἱ κέλευϑοι ἔργα ὅμοια ζῶσι καὶ ἕρπουσιν codd. 

mixti et edd. 
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99. Germ. είζων ἄδολος διότε οἱ πρὶν ἀγράπτωᾳ 

τὴν σοφίαν ἐδέχοντο xarà διαδοχὴν τούτων γενομένην πατέρων 

τοῖς παισίν. 

Th. Τὸ xat 7 ' Actixóv, ὥσπερ φαμὲν τὸ τί xal ποιήσω; 
7 ovt καὶ τῷ δαέντε δὲ χαὶ τῷ μαϑόντι εὐφυεῖ τελέϑει xat 5 

ὑπάρχει σοφία μείζων τῆς ἐξ εὐφυΐας μόνης, ἄχρατος xai ἄδο- 
Àoc* τουτέστιν ἐξ τις ὧν εὐφυὴς προσλάβῃ xai μάϑησιν, οὗτός 

ἔστιν ὁ τῷ ὄντε σοφός. λέγει δὲ διὰ τοὺς “βρδίους ὡς ὄντας καὶ 

δραστηρίους τῷ νῷ xai παρὰ τῆς ̓ Αϑηνᾶς διδαχϑέντας. 

gl. 99. τῆς ἐξ εὐφυΐας μόνης. --- ἄχρατος. 10 

89---99. M. Ketvore μέν, ἤγουν γάριν μὲν ἐχείνων τουτέστι 

τῶν ' Podiov, ξανϑὴν νεφέλην ἀγαγὼν ὁ Ζεὺς δηλονότι γρυσὸν 

ἔβρεξεν" αὐτὴ δὲ ἡ γλαυχῶπις, ἤγουν ἡ ̓ Αϑηνᾶ καὶ ὀξὺ ὁρῶσα 

xai στελπνόν, παρέσχεν αὐτοῖς (99) χρατεῖν, τουτέστε τὸ χράτος 

ἔχειν τῶν ἐπιγϑονέων, ἤγουν τῶν ἀνθρώπων, xarà πᾶσαν τέχνην 15 

1 Ante μ. ἄδ. delevi ἢ οὕτως (sic U, ἢ οὕτω Mommsen edidit). 

— 4 Lemma xol σοφία est in codd. mixtis, δαέντι δὲ xal σοφία in 

edd. — 5 δὲ] ἤγουν edd., omm. su' ξ΄ φ΄. — xal τὸ δαμασϑέντι εὐφυεῖ 

ξ΄. — τῷ omm. z/' μ΄. — 5. 6 ὑπ. xai σοφία 5 μ' ξ΄ φ΄, on. xal f] σοφία 

edd. — 6 ἐξευφυΐας z, ἐξεφυΐας T, ἐξύφυΐας ἐ΄. — f. ἀχράτου καὶ 

ἀδόλου. Nec tamen sic multum proficias; etiamsi in poeta 99 ἀδόλου 

refinxeris» Heyne, — «Heynius et Valck. δα Ammon. p. 90. eoniiciunt 

ἀχράτου xci àóóAov, atque hie etiam Pindaro obtrudit suum ἀδόλου. 
Ego non maguopere laboro in Bysaniinorum nugis examinandis; 

Bed arbitror commate post μόνης posito ferri vulgatam posse» 

Boeckh. — "9. 8 τουτέστιν — σοφὸς omm. edd. — 7 οὕτως 

μ' ξ΄, οἴτος q.— ὃ δ τ. ὄντι] ὄντως « εἰ μ' E, ὄντος φ'. — ὡς ὃν μ΄. 

— 11 Lemma Ἀείνοισι ('xsivow:t 2) μὲν ξανϑὰν est in e μ' φ', xet- 

vous. μὲν in cett. codd. mixtis et edd. — σύνταξις miargo μέ. — ἐχείνοις 

μὲν edd., omm. /' ξ΄. — μὲν ex aq accessit. —— τουτέστι omm edd. 

— 12 δηλονότι ὃ ζεὺς a. — 18 αὕτη a. — 14 στιλπὸν 4. — παρεῖ- 

xtv edd. — 15 ἐπιχϑ.] ἀνϑρώπων ez. — ἦγ. v. &v9p. omm. s et edd. 
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δεὰ χειρῶν ἀρεστοπόνων, ἤγουν ἄριστα. ἔργα. xaraaxeua zou cv. 

ἔργα δὲ αἱ χέλευϑοε, ἤγουν αὲ ὁδοὲ τῆς “Ρόδου δηλανότι ἔφερον, 

(97) τουτέστιν ἐπιχείμενα αὐταῖς εἶγον όμοια ζῶσι xat. ἕρπουσιν, 

ἂντὲ τοῦ βαδέζουσιν" ἦν δὲ χλέος βαϑύ, ἀντὶ τοῦ πολύ, ἀπὸ με- 

ὅ ταφορᾶς τῆς βαδϑείας ὕλης, ἤγουν δασείας. τῷ δαέντε δέ, 

ἤγουν τῷ διδαχϑέντε ὑπὶ αἰτῶν. τῶν ' οδέων, xal ἡ φρόνησις 7, 
ἄδολος, ἤγουν ἡ φυσιχή, peizov γένεται, τουτέστιν el xal φυσιχῇ 

ἐστιν αὐτῷ σοφία, ἥτις ἀεὲ χρατεῖ τῆς ἀπὸ μαϑήσεως, ἐπίδοσιν 
xai αὐτὴ λαμβάνει διὰ τὴν ὑπερβολὴν τοῦ χάλλους xai τῆς ποι- 

10: χιλίας τῆς τέχνης. 

..100.7}.. Φασὲν ὡς ἡνέχα Ζεὶ εὺς μετὰ τῶν ϑεῶν μερισμὸν é ἐποι- 

εἶτο τοῦ χύσμου, οἱ μὲν ἄλλοε τούτων χλήρους ἔλαβον,“ ἤλιος δὲ μὲ 

παρατυχὼν ἐν τῷ μερισμῷ ἀχλήρωτος ἔμεινε. βουλομένου οὖν 

τοῦ. Διὸς πάλον ἐχ δευτέρου ποιήσασϑαι οὐχ εἴασεν “ἤλιος 

15 εἰπὼν τὴν. ἐχ ϑαλάττης. ἀναδοϑεῖσαν. νῆσον αὐτῷ δεδόσϑαι. 7v 
δὲ ἡ Pódos. 

gl. 100. gas.—* δέον παλαεῶν εἰπεῖν πρὸς τὸ dvÜ cr ev, 

παλαιαὶ εἶπε πρὸς τὸ ῥήσιες. — 101. * 4 λόγοι. — 102. 

ἐμερέξοντο πρὸς ἀλλήλους. --- * fot ἄλλοι ϑεοί. — 108. δήλην 

1 χατασχευάζουσιν ᾳ. — Ὁ ἔφερον δηλονότι 4. — S ὁμοῖα φ΄. — 

D τῷ omm. edd. — δὲ] γοῦν ἐ΄. — 6 ὑπ’ αὐτῶν τῶν Ῥοδίων uncis 

inclusit Heyne. — 7 7 om. 5. --- μεῖζον 4. — τουτέστι͵ (om. εἰ) 4, in 

4 εἰ xGl.ex xal εἰ correctum esse videtur. — 7. 8 xal 7 qvo. αὐτῶ 

ἐστὶ σοφία q. — 8 ἀεὶ (". — τῆς] τὴν 4. — ἐπιδίδοσεν «" μ'. — 9 καὶ 

καὶ αὐτὴ μ΄. ---- χάλους q. — τὴν ποικιλίαν £. — 11 Lemma φαντὶ δ᾽ 

(δὲ ξ' ) ἀνθρώπων (hoc om. ξ΄ ) omisi cum. 71; ἱστορία ὅπως τὴν 

ῥόδον ἥλιος ἐχληρώσατο margo /'. — dq om. 5. — 19. τούτων om. Γ΄ 

— 18 παρατυχὸν ξ΄. — τῷ om. i". — 14 πάλιν s. — ποιήσασϑαι I'AC, 

ποιῆσαι cett, — Ἥλιος omm. z et edd. — 15 ϑαλάττης I'A, 9aAdc- 

σης cett. — 17 Glossa Thomana prefixo lemmate παλαιαὶ ῥήσιξς 

in codd. mixtis et edd. inter scholia legitur. 
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εἰς τὴν ἐπιφάνειαν. — 104. * t ϑαλασσίῳ. --- 105. * αὐτὴν 

τὴν “Ρόδον. — 106. δεὰ có ἀνύτειν τὸν ἴδιον δρόμον. ---- τῶν 
ϑεών. — 107. xÀzpov xat μερίδα. --- 108. αὐτὸν τὸν "HÀtovy. — 

ἀμέτοχον χλήρου. — 109. χαϑαρόν, φωστιχόν.. e 

100—109. M. Φασὶ δὲ λόγοε ἀνθρώπων ex παλαιοῦ χρό: 5 

vou ἀδόμενοι οὕπω φανερὰν etyat τὴν Ρόδον ἐν τῷ πελάγει τῷ 
ϑαλασσίῳ, ὅτε ὁ Ζεύς τε καὶ oi ϑεοὲ οἱ ἄλλοε διεμερέζοντῳ 
ἑαυτοῖς τὴν γῆν" χεχρυμμένην δὲ εἶναι τὴν νῆσον, τουτέστιν 

αὐτὴν τὴν ' Pódov, ἐν τοῖς βένϑεσι τοῖς ἁλμυροῖς (105), ἀντὲ τοῦ 
ἐν τοῖς βαϑέσι μυγοῖς τῆς ἁλμυρᾶς ϑαλάττης" ἀπόντος δὲ τοῦ 10 

Ἡλίου ἐν τῷ ὑπὸ γῆν δηλονότε γμισφαιῤίῳ οὐδεὶς -ἔνδεεξεν, 

ἀντὶ τοῦ ὑπέδειξε, τουτέστιν ὑπέμνησε, τὸν Aia δηλονότι, δεὰ 

λάχος, ἤγουν χλῇρον αὐτοῦ, ἤτοι τοῦ ᾿ Ἡλίου. xai δὴ (108) χατέ- 

λιπον αὐτὸν τὸν ἀγνὸν. ϑεόν᾽ ἁγνὸν δὲ λέγουσιν αὐτὸν διὰ τὰ 

ἀγνίζειν δύνασϑαι ταῖς αὑτοῦ ἀχτῖσι" χώρας ἀχλήρωτον, ἤγουν 15 

ἄμοιρον. 

110, ΤΆ. * H cotabry δοτεχὴ τὸ μνησϑέντεπ πρὸς τὸ à ϑέμεν 

Zyet τὴν δύναμιν... | | E 

gl. 110. μνημονεύσαντε τῷ “Ἡλίῳ χλήρου. --- * ἐχ δευτέ- 

ροὺ χλῆρον. — 111. * 4 ϑεῖναι. — * t αὐτὸν τὸν Ala. — 112.30 

5 Lemma φαντὶ δὲ est in u' ξ΄ 9' et edd. ante Bockhium, φαντὶ 

in /" ; — totum scholium deest in z. — σύνταξις ξ΄ in marg. — 

9 φαιδρὰν εἶναι ξ΄. — πλάτει (supraser. πελάγει) q, πλάτει cett. codd. 

—." διεμερίσαντο legitur in glossa Mosch. codicum mixtorum. — 

9 βένϑ. toig om. a. — τοῖς ἅλμ. omm. edd. ante Bockhium. — 

dàu. & φ΄. — 10 ἐν om. 4. — βενϑεσι (sic) ε΄. — τῆς] τοῖς τῆς a. — 

&Au. q& v. — ϑαλάττης aq, ϑαλάσσης ceti. — 11 ἔδειξεν codd- 

mixti et edd. ante Beck. — 19 ἀντὶ τοῦ ὑπέδειξε (— ξεν edd.) Beck 

ex cod. Bodl. addidit. — διὰ uncis inclusit Heyne, delevit Bockh. 

— 18 αὑτοῦ a, αὐτοῦ cett. codd, ἑαυτοῦ edd. — 17 Scholium 

Thomanum Π' inter glossas, ξ' in marg. exter. . “ ἐ μ' et edd. inter 

scholia servaverunt. 
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* * ἀφῆχεν. — λευχῆᾳ 7, τῆς γηραιᾶς. --- 118. * * 6" HÀtos. — 

** βλέπειν. — 114. avayopéyzy. — ἤγουν éx τοὺ τῆς ϑαλάσ- 

σης πυϑμένος. — 116. εὐφραντιχὴν τοῖς ϑρέμμασιν. 

110—116. M. Μνησϑέντε δὲ ἀντὶ τοῦ ἀναμνησϑέντος, 

ὅ ἤγουν εἰς ἀνάμνησιν ἐλϑόντος, τοῦ 'HMou δηλονότι, ὁ Ζεὺς 

ἄμπαλον, ἤγουν ἀναμερισμὸν ἔμελλε ϑεῖναι, ἀντὲ τοῦ τιϑέναι, 

ἤγουν ποιεῖν, ἀλλ οὐχ εἴασεν (112) αὐτόν, τὸν día δηλονότι, ὁ 

" Hàtoa* ἐπεὶ εἶπεν ὁρᾶν αὐτὸς ἔνδον τῆς ϑαλάσσης τῆς λευχῆς 
τινα γῆν πολύβοσχον ἀνϑρώποις, ἀντὲ τοῦ ἀνϑρώπων, τουτέστι 

10 πολυειδῶς τρέφειν ἀνθρώπους δυναμένην, χαὶ ἡδεῖαν μήλοις, 

ἀντὶ τοῦ πᾶσι τοῖς ἀλόγοις ξζώο:ς, αὐξο"ένην, ἀντὲ τοῦ ἀναϑδι- 

δομένην, πεδόϑεν, τουτέστιν ἀπὸ τοῦ πυϑμένος. — 

gl. 117. * 6^ Hàtoc. — 118. * χρυσῆν περιχεφαλαίαν Éyov- 

cay. — μία τῶν Ἠοιρῶν αὕτη. — 119. * ὄρχος ϑεῶν ἣν τὸ τῆς 
15 Στυγὸς ὅδωρ. | 

118. 119. Th. Εἰχότως εἶπε τὸ άχεσις, ἐπειδὴ περὲ 
χλήρου ἣν ὁ λόγος. τὸ δὲ χεῖρας ἀνατεῖναι εἶπεν ἀντὶ τοῦ yetoo- 
τονῆσαι, ἐχ μεταφορᾶς τῶν διχαστηρίων. ἐχεῖ γὰρ ἡνέχα τιᾷ 

νόμον ἢ Φήφισμα περὲ τοῦ χοινοῦ ἐποιεῖτο, εἰ χαλὸν xai συμφέ- 

20 ρον ἔδοξε τοῖς πρυτάνεσιν εἶναι, τὰς χεῖρας ἀνέτεινον βεβαι- 

οὖντες αὐτό. 

gl. 120. παραβῆναι. 

119. 120. T'h. 'Ex τοῦ εἰπεῖν ϑεῶν ὄρχον μὰ παρφά- 

4 Paraphrasin Moschopuleam om. z. --- μνασϑέντι [φ΄] edd. — 

ἀναμνησϑέτος μ΄. — ὅ ἤτοι i". — 6 ἥτοι i". — ἀντὶ τοῦ τιϑέναι om. 

tC". — ϑέναι μ΄. --- 8 τῆς et τῆς λευχῆς om. ε΄. — 9 τοῦ om. /". — 11 

ἀντὶ τοῦ post «v6. omm. edd. — 11. 19 ἀναδεδ. μ΄. — 12 τουτέστιν 

om. ε΄. — In marg. μ΄ ξ΄ vocabula πολύβοσχον ἀνθρώποις et εἴφρονα 

μήλοις ita lineis transversum ductis coniuncta sunt, ut. πολύβοσχον ad 

μήλοις, εὔφρονα ad ἀνθρώποις spectare significaretur. — 14 De glossa 

Thom. conf. adnotationem ad p. 269, 2. — 16 Scholium Thontenum 

om. £. — λάχεσιν Γ. — 17 ἀναχτεῖναι ξ΄. — 98 ὕρχων y. 
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μὲν δείχνυσιν, ὡς οὐ μόνον τὰς χεῖρας ἀνέτεινεν καὶ Aáyeore, 

ἀλλὰ χαὶ ὥμοσε τὸ τῆς Στυγὸς ὕδωρ. 

gl. 121. * τῷ 4i, — 122. ἘΞ λαμπρόν" συνίζησις. --- 

ἤτοι εἰς τὴν ἐπιφάνειαν. --- * τὴν νῇσον. — 123. * τῇ αὐτοῦ. 

— 194. εἰς τὸ μέλλον. — * * τιμήν. — ἐτελέσϑησαν. 

. . 125. T'h. Μὴ εἴπῃς τελεύτασαν δὲ xat ἐτελέσϑησαν xopugal 

xa) τέλῃ τῶν λόγων πετοῖσαι xal πεσοῦσαι ἐν ἀληϑείᾳ, coucé- 

στιν οἱ τοῦ Διὸς πρὸς “ἤλιον λόγοι οὐ παρεβάϑησαν, ἀλλ᾽ ἐπλη- 

ρώϑησαν. ἔστε δὲ τὸ ἐτελεύτησαν χορυφαὶ λόγων xal τὸ ἐν 

ἀληϑείᾳ πετοῖσαι ταυτόν" οἱ γὰρ πληρούμενοι λόγοι ἀληϑεύουσιν, 

οἱ δὲ μὴ πληρούμενοι οὐχ ἀληϑεύουσιν. 
gl 195. τῶν τοῦ Διὸς πρὸς “Πλιον. --- τέλῃ. — 126. 

* πεσοῦσαι, 7τοε ἀληϑεύσασαι. ---- 191. * t ἀνεδόϑη. — ἀδολε- 

σχία τοῦτο. --- 128, * ' Pódos. — * t αὐτὴν. — 129. ταχυτάτων. 

— * t ó γεννήτωρ". ἔστε δὲ ταυτὸν τῷ πατήρ. — 130. * 4 ἡνίο- 

γος. — Λάμπου xai Φαέϑωνος. 

117—130. M. ' Εχέλευσε δὲ ὁ ἥλιος, ἀντὲ τοὺ εἶπεν, ἐξη- 

τῆσεν αὐτέχα τὴν Μοῖραν μὲν τὴν Adyeat, ἤγουν τὴν τοὺς χλή- 

1 οὗ om. 4. — 2 ἔμοσε φ'΄. — Post ὕδωρ glossa Thomana 

ὅρχος γὰρ ἦν τῶν ϑεῶν τὸ τῆς Στυγὸς ὕδωρ additur in codd. mixtis 

οὐ edd. — 6 εἴποις Δ. --- μὴ εἴπῃς τὸ κορυφαὶ μετὰ (τοῦ add. ξ' ) do- 

ϑρου, ἀλλ᾽ οὕτω" τελ. eic. codd. mixti et edd. — τελέύτησαν ξ΄, τελεύ- 

ταν ed. Ro. — xai ἐτελέσϑησαν (ἐτελεύτησαν Γι' ) omm. edd. — 7 καὶ 

τέλη omm. edd. — πετοῦσαι 2 μ' & φ'. — 8 oi] ἡ Γ. — παρεβάϑησαν 

I'A('", παρέβησαν cett. — 9 ἐτελεύϑησαν ι΄. — 11 οἱ δὲ — ἀληϑ. 

om. ε΄. — In Aug. B hoe scholium 816 gcriptum est: ἐτελέσϑησαν, 

ἐπληρώϑησαν x«i οὐ παρεβάϑησαν. τόδε ἐστὶ ταὐτὸν (v addendum 

esse vidit Mommsen) ἐν ἀληϑείᾳ πετοῖσαι. οἱ γὰρ πληρούμενοι λόγοι 

. ληϑεύουσιν. — 17 σύνταξις 5 μ' in marg. ξ΄ et Bockh in textu. — 

— δὴ ὃ ι΄. — 18 μὲν om. /". — τοὺς omm. 24 ξ' q', οἱ & prima 

manu deletum est in /'. 

15 
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poue διανέμουσαν, τὴν ᾿γρυσῇν zepixégala/ay φοροῦσαν, τὰς 

χεῖρας ἀνατεῖναι, αντὲ τοῦ τὴν ἑαυτῆς ψῆφον δοῦναι, ὄρχον ᾿ δὲ 

τῶν ϑεῶν μέγανγενέσϑαι, μὴ παρφάαεν,ἤγουν μὴ ἄλλο ct βουλεύ- 

σασϑαι αὐτούς, ἀλλὰ σὺν τῷ παιδὲ τοῦ Κρόνου τῷ Δεῖ χατανεῦ- 

σαι, πεμφϑεῖσαν αὐτὴν τὴν νῆσον, ἤγουν ἀναδοϑεῖσαν εἰς τὸν 
αἰϑέρα, ἀντὶ τοῦ τὸν ἀέρα( 1 32), τὸν λαιιπρόν, γέρας ἔσεσϑαι ἐξο- 

πίσω, τουτέστιν εἰς τὸ ἐπιόν, τῇ ἑαυτοῦ χεφαλῇ, ἀντὶ τοῦ αὐτῷ 

τῷ “Ἡλίῳ δηλονότι. ἐτελεύτησαν δέ, ἤγουν ἐτελειώϑησαν ai 

xopucat, τουτέστι τὰ τέλῃ, αἱ ἀποχαταστάσεις τῶν λόγων, ἐν 

ἀληϑείᾳ πεσοῦσαι, ἀντὲ τοῦ ἀποβᾶσαι" λέγω ἐβλάστησε μέν, 

avri τοῦ ἀνεδόϑη ἐχ τῆς ϑαλάσσης τῆς ὑγρᾶς ἡ νῆσος (128), ἔχεε 

τε αὐτὴν ὁ πατὴρ ὁ γεννήτωρ τῶν ἀχτίνων τῶν ὀξειῶν, του- 

τέστι τῶν χαυστίχῶν ἢ τῶν ταχειῶν, ἤτοι ὁ“ Hàtoc ὁ ἀργός, d ἀντὲ 

τοῦ ὁ ἡνέογος τῶν ἵππων τῶν πνεόντων πῦρ. 

ἘΦ ἑνωἥ εὶς γα- . gl. 181. * * ὅπου. — * 1 τῇ ἡρωΐδι. — 

μιχῶς. 

132. Th. Τὸ ἑπτὰ πρὸς τὸ παῖδας συναπτέον οὕτω " 

τέχεν ἑπτὰ παῖδας παραδεξαμένουςη 7 ἀπὸ τοῦ" Ἠλίου ἢ ἀπ᾿ ἄλλων 

διδασχάλων σοφώτατα νοήματα, ἤγουν σοφωτάτους γενομένους 

ἐπὶ τῶν προτέρων ἀνδοῶν, το! ἐπὶ τῶν ὑπαρχόντων ἐν τοῖς χρό- 

vote ἐχείνοις ἀνϑρώπων. τῶν δὲ παίδων τὰ ὀνόματά εἰσι ταῦτα" 

1 χρυσὴν ξ΄. — περικεφαλαῖαν μ΄. — 9 ἀντὶ τοῦ — δοῦναι 

omm. zu & φ΄. — 8 παραφάμεν q. — ἄλλό τι aqs u^ ed. Ro. — 

4 αὐτοὺς) αὐτὰ a, om. q. — 6 Post αἰϑέρα Bockh φαεινόν inseruit, 

fort. recte, — 8 τῷ ἡλέων ξ΄. — 10 ἀντὶ τοῦ omm. s/"u ξ' 9. — 

11^ ἐνεδόϑη a. — 12 γενήτωρ ξ΄. — tov xt. om. a. — τῶν ante 

ó&. om. ἐ΄. — 18 ἢ] ἤγουν q. — 18. 14 ἀντὶ τ. 6] καὶ 9. — 

ἀντὶ τοῦ ὃ jv. omm. μ΄ &' et edd. ante Beck. — 14 πν. τὸ πῦρ ed. 

Boeckh. — 17 Totum scholium om. z. — 20. 21 ἐν τοῖς xo. £x. 

IA, ἐν ἐχείνοις toig yg. cett. — 21 ἀνθρώπων om. ε". — τὰ omm. 

[Γῆ et edd. inde ἃ Beckio. 
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Kéoxagoc, Üytuoc, ᾿Αχτίς, Μαχαρεύς, ΤἸενάγης,, Ἰριόπης, 

φαέϑων. ΝΣ . ΞΕ 

gl. 139. * * ἔτεχεν. — * * παῖδας. — 133. ἤγουν τῶν ἐν 

ἐχείνοις ὑπαργόντων. χρόνοις. ---- 194. 7 ἀπὸ τοῦ ᾿Ηλίου ἢ ἀπό 
τινων ἄλλων διδασχάλων. --- 1395. τῶν παίδων. -- * ὁ Képxa- 

qoc. — 136. προγενέστερον Καμείρου xal ΜΛίνδου. — 
* 

{ἀντὶ τοῦ πρώτιστον. — 137. ἐχ Κυδέππης. — 

χωλύουσι. --- * * μαχρὰν χεχγωρισμένως. --- 188. εἰς τρία. — 

139. μερίσαντες. -—— * * πατριχήν. 

140. Th. Μὴ singe τὸ σφὶν ἀντὲ τοῦ σφῶν, ὥς τινές 

φασιν ἀπατώμενοι ἀπὸ τοῦ ἕδραι, ἀλλ᾽ ἔστιν ἡ τοιαύτῃ δοτιχὴ 

πρὸς τὸ χέχληνταει οὕτως αἱ ἕδραι δὲ χέχληνται xal ἐχληϑῃ- 

σαν σφὶν xa) αὐτοῖς, τῷ Λῴδῳ, τῷ ᾿Ιαλύσῳ, τῷ Καμείρῳι, 

τουτέστι πρὸς τὰ τούτων ὀνόματα xai αὗται τὴν προσηγορίαν 

ἐσχήκχασιν: 

gl. 140. ἀστέων] τοῦτο πρὸς τὸ ἔχοντι. — ἐχλήδησαν 

αὐτοῖς αἱ χαϑέδραε, ἦτοι αἱ πόλεις. 

181---140.. Μ.Ἔνϑα, ἤγουν ἐν τῇ ̓ Ρόδῳ τῇ νήσῳ, μεγ εἰς 

ποτε αὐτὸς ὁ “ἥλιος τῇ ̓ βόδῳ τῇ ἡρωΐδι ἐγέννησεν ἑπτὰ παῖδας 

1 χέχαρφος u'& φ' οὐ edd. usque ad Beck., nisi quod χέχρφας 

(sic) est in Ro., idem χέχαρφος est in glossa Mosch. in codd. mixtis. — 

ἔχιμος Δ. — μακαρὲς T, χαμαρεὺς (" i! E q'. — τριόπους Γι 8 οἱ 

edd. ante Heynium, τρόπους μ᾽ q. — 2 φλέϑων A. — 6 χαμείρου 

A, ἰαλύσου I", Mvóov xal xou. est in codd. mixtis. — 8 Ad v. 138 

hec adscripsit glossator in b: ἐ σύναψον τὴν δεὰ μετὰ τοῦ δασσά- 

μενῶι, iva d$ διαδασσάμενοι ἤγουν διὰ μερισάμενοι. — 10 εἴποις Iy. 

— τὸ σφῖν 4, τὸ σφῖν ("΄. — 11 ἕδρας I. — 12. 18 αἱ ἕδραι χεχλή- 

ρωνται (χέχληνται (") καὶ éx) ηρώϑησάν σφιν (--- cav σφῖν ξ' φ' ) καὶ 

αἰτοῖς codd. mixti et edd. — 18 σφῖν etiam 4, σφῖν (΄. — χαὶ τῷ 

ἰαλ. ἐ". — ἰαλισσῶ ΓΔ. --- xal τῷ x. codd. mixti et edd. — 14 τὴν οτη. 

-- 18 σύνταξις μ' ξ' in marg. — Lenima ἔνϑα Midi ποτὲ μιχϑεὶς 

est in E. — τῇ νήσῳ om. /". — 19 αὐτὸς om. ἐ“΄. — ἐγένησον q.. 

na xpày 

15 
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τοὺς παραδεξαμένους ἐπὶ τοῦ χρόνου τῶν προτέρων ἀνϑρώπων 

σοφώτατα νοήματα, ἤγουν ἐπιτηδεύματα, paüzuara, ἀφ᾽ ὧν εἷς 

μὲν (139) ὁ πρῶτος Κέρχαφος τὸν Κάμειρον ἐγέννησε xat 

πρεσβύτατον τὸν ᾿ἰάλυσον, ἐπιῤῥηματιχῶς ἀντὲ τοῦ xal τὸν 

᾿Ιάλυσον πρώτιστα ἐγέννησε, χαὶ τὸν Λίνδον. ἀπάτερϑε ὃ έ, 
ἤγουν χωρίς, ἰδέᾳ, εἶγον μερίδα ἀστέων, ἤτοι πόλεων, ἕχαστος 
εἰς τρεῖς μοέρας διαμερισάμενοι τὴν πατρῴαν γῆν" χαλοῦνταε δὲ 

. σὲ ἕδραι, ἤγουν αἱ χαϑέδραι, τὰ φρούρια, ἔνϑα ἔχαστος ἐνεϑρό- 
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νεστο, αὐτοῖς, ἀντὲ τοῦ ἀπὸ τῶν ὀνομάτων αὐτῶν. 
gl. 141. "ὅπου. — * παῦσιν. --- * ἔσχεν. ---- τοῦ μιάσμα- 

τος, ὃ διὰ τὸν φόνον ἔσχεν. --- 149. τοῦτο εἶπεν ἐπειδὴ yÀuxb 

τὸ ἁμαρτίας πεπαῦσϑαι. --- 143. t ἀντὲ τοῦ ἐγένετο. —** τῶν 

TipuvÜov οἰχούντων. — 144. βασιλεῖ. --- 149. ἔσταται. --- 

* ἐχ ϑυσίας γινομένῃ πανήγυοιφ᾽ — t χνέσσης μετέχουσα 

ἑορτὴ γίνεται δηλονότι. --- 146. *. περί. — t ἐπὶ τοῖς ἀγῶσι 

γίνεται. 

141. ΤΆ. τε oi^ Ελληνες εἰς Τροίαν ἐστράτευσαν, ἦν xai 

Τληπόλεμος οὗτος μετὰ 'οδέων. ἀποϑανόντος οὖν ἐχεῖ ἤγαγον 

τὰ ὀστᾶ αὐτοῦ εἰς Ρόδον ὡς οἰχιστοῦ ταύτης, xal ναὸν αὐτῷ 

ποιήσαντες πανήγυριν xat ἐνιαυτὸν ἄγουσι τὰ λεγόμενα Ἰλη- 
1 “«« , E] ἃ 

πολέμια. ἔστε δὲ τὸ τῶν ἀγώνων ἀϑλον λεύχινος στέφανος, 0v 

2 ἤγουν ---- μαϑήματα om. ε΄. — μαϑήματα om. a. — ὃ χέχρα- 

φος q, ὃ χέρχαφος 2, ὃ χέχαρφος μ' ξ' y. --- κάμοιρον a. ---- ἐγέννησε 

omm. καὶ μ' & φ΄. --- 4 τὸν] xai s. — 4. D ἐπιῤῥ. &. τ. x. τ. "IdÀ. om. ξ΄. 

— ὅ τὴν λίνδον a. — ἀπάτερϑεν δὲ a. 9. — 0 ἤτοι (΄. — 7 μοίρας 

QqQq', μερίδας coti, — 7. 8 δὲ xol αἱ q. — 8 ἤγουν αἱ χαϑέδραε omm. 

zi u$ φ΄. — 9 αὐτῶν om. «4. — 19 τίρυνϑον oodd. omnes. — 

17 ἱστορία, quod « in marg. habet, est lemtaa in edd., περὶ τληπον 

λέμου in z, ἑσταορέα περὶ τληπολέμου, quod μ΄ in marg. habet, in & gi 

historia de tlepolemo ;/" in marg. — ὅτι 5: — 19 ὑστὰ s μ΄. — 

20. 21 τληπολέμια T'AS, τληπολέμεια cett. — 31 ἄϑλων λ. ἐ΄. 
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“δὲς ἔσχε Διαγόρας νεχήσας. εἰς δὲ τὸ ἄνϑεσε xq στεφάνῳ 
ἐστεφανώσατο ἔξωϑεν νόει ἀπὸ τοῦ στεφάνῳ. ἀγνοοῦντες 
δέ τινες οὕτω γράφουσιν" ὧν ἄνϑεσε Διαγόρας ἐστεφανώσατο 

δίς, xat σὺ ἐν παλαιοῖς xat πολλοῖς βιβλίοις ἐξετάσας ὡς xat 

ἡμεῖς στεφάνῳ εὑρήσεις. 
gl. 147. * μὴ λάβης εἰς τὸ τῶν ἔξωϑεν τὸ ἀπό, ἀλλὰ 

πρὸς τὸ ὄνϑεσίν ἐστιν ἡ γενιχή" τῶν yàp ἀγιύνων. ἦσαν 

τὰ dy)» δε’ αὐτοὺς διδόμενα. — 148. ἐνδόξῳ. — τῷ τῆς Πε- 
λοποννήσου. — 149. νιχῶν. --- 150. ἐστεφανώσατο. — νίχην 
εὐτυχῶν. | 

151. Th. Τὸ χρανααῖς ἐν ᾿Αϑήναες λέχει ἢ διὰ τὴν 

“τῶν Παναϑηναίων ἑορτὴν 7 τῶν ᾿Ελευσινέων 7; τῶν ᾿ Πραχλεέων. 

διὰ δὲ τὸ εἶναι τὴν ̓  4ττιχὴν χατάξηρον xa) λεπτόγυεον τὸ χῤα- 

νααῖς εἶπεν. 

gl. 151. χαταξύήροις, λεπτογυίοις. — ἐστεφανάσατο 1 

εὐτυχῶν. ' 

152. ΤῊ. ᾿Εν c9" Apret πανηγυρίς ἐστι τῆς “ρας τὰ Aeyó- 

μενα “ἤραια ἢ ̓ Εχατόμβαια. ϑύονται γὰρ ἑχατὸν βόες τῇ ϑεῷ. 

τὸ δὲ ἔπαϑλον τῶν ἀγώνων χαλχῇ ἀσπὶς χαὶ στέφανος ἐχ μυρ- 

σώνης. τὸ δὲ ἐν ᾿Αρχαδέᾳ ἔργα ἀντὲ τοῦ τὰ ἐχεῖ διδόμενα 

χαλχᾶ σχεύῃ τοῖς νειχῶσιν ἐν τῇ τοῦ Λυχαίου Διὸς πανηγύρει. 

1—B5 εἰς δὲ — εὑρήσεις ex ΓΔ addidi. — 6 Glossa Thomana pre- 

fixo lemmate τῶν ἄνϑεσι in s (qui σύνταξις in marg. habet) /"u'5q' et 

dd, inter scholia legitur. — 11 Hoo scholium omm. s φ'. — 12 £Aev- 

σινείων T, λευσιν. ξ΄. — 18 xardtvoov T. — λεπτόγυιαν ξ΄, λεπτόγαιον 

edd. — 17 Hoc scholium deest in z. — Lemma ὅ τ᾽ ἐν ἄργει est in 

4". — 17. 18 Ἥρας τὰ Ἥραια τὰ καὶ Ἑχατόμβαια λεγόμενα dedit 

Boeckh «duce Mosc. B», immo Moschopulea Thomanis immiscens. — 

18 ἢ] καὶ Beck, Heyne. — t£; 9sx [φ' ὃ] Heyne, Bookh. — 19 χαλκῆ] 

χαλκός ΓΔ, χαλκὴ ξ΄. — 19. 20 μυρίνης codd. mixti οὐ edd. ante 

Beck. — 20 Verba inde ab τὸ δὲ omm. edd. — κὸ δὲ và ἐν oodd. 

mixti. — τὰ om. Γ΄ — χαλχὰ ξ΄. — 91 τοῦ om. ξ΄. 

Beholia Pindar. ed. Abel. 18 

10 
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gl. 152. " νιχῶντα τὸν dtazópay. — 153. * ἔγνω αὐτὸν 

νιχώντα ὁ ἐν ταύτῃ yaÀxóg. — t τὰ δὲ ἔργα ἀπὸ xotvob. 
, 4154 Th. Τελοῦνται ἐν Βοιωτίᾳ ἀγῶνες ἐν Θεσπιαῖσιν- 

᾽Ερωεια, ἐν δὲ Πλαταιαῖς τὰ ᾿Ελευϑέρια πρὸς τὸν Δία διὰ τὸ ἐν. 
ὅ ταύταις νιχῆσαε τοὺς ἤηγδους, ἐν δὲ Λεβαδίᾳ τὰ Τροφώνεα, ἐν. 
δὲ 'Qoonq τὰ Apgrapzia. 

gl. 154. * ἐν ταῖς Θήβαις τὰ 'Hoáxieta ἐτελεῖτο, ὧν. 

ϑλον ἣν γαλχὸς τρίπους. -- 155. νενομισμένοε ἔγνωσαν αὐτόν. 

— ἔγνω αὐτόν. 

10 156. Germ. ' Ey τῇ Πελληνῃ τε xai ἐν τῇ Αἰγίνῃ ἐγνώσϑηῃ 
νιχῶν ἑξάχις. | 

ΤΆ, ᾿Εν Πελλήνῃ τῆς 'Ayaíae αγῶνές εἰσι ϑεοξένια xat 

"Eppaca, ὧν τὸ ἦϑλον γλαῖνα " ἐν δὲ Αἰγίνῃ τὰ Αἰάχεια, ὧν τὸ 

dOÀóv ἐστι χρατηρ. 
15 157. Th. Οἱ ἐν τοῖς Μεγάροις ἀγῶσι νιχῶντες λειϑένης: 

8 Hoc scholium omm. edd. ante Beckh., qui ex Mosc. B edidit. 

— τελ. δὲ ἐν codd. mixti et ed., in quibus glossa Thomana ad v. 

154 precedit. — ἀγῶνες — ᾿Ἐρώτια om. s. — ϑεσπιέσιν Δ, Osozt&- 

aic i", ϑεσπιαῖς cett. — 4 τὰ ἐρώτιαο odd, mixti (τὰ ἐρώτεια μ' ) et ed. 

— δὲ ex ΓΖΔ accessit. — πλατιαῖς φ'. — 4. 6 ἐν τ.) ἐνταῦϑα Boeckh 
(et. Mose. B ὃ). — D μήδας I: — λεβαδέαν e, λεβαδεία i", λιβαδία. 

ξ΄. — τροφόνια ξ'. — 6 ὀῤῥωπῶ T, ὁρωπῶ 4, ὠῤῥωπῶ su g.— 

ἀμφιάρια Γ ξ', ἀμφιάρηα 4. — 7 Glossa Thomana in codd. mixtis et. 

ed. Beckh. scholio ad v. 154 prsfixum est, in cett. edd. deest. — 

φαῖς om. ξ΄. — τὰ omm. ξ΄ et ed. Boeckh. — 8 χαλχὸς ΓΔ s, χαλκοῦς: 

ceti. — 10 In initio scholii delevi ἢ οὕτως. --- τὲ U. — Post Aíy. in 

U vé supra lineam additur. — 12 Scholium ad v. 156. 157 Bockh 

primus ex Mose. B edidit. — παλήνη I. — 18 fusa Γ. — αἰάκια: 

£4" μ' ξ' q'. — 15 In.ed. Boeckh. [et Mosc. B?] hoc scholium ante- 
cedenti continuatur. — Ante Mey. in 44 supra lineam, in εἰ" μ' in 

textu ἐν additur. — ἀγῶσι om. ξ΄. 
^ 
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ἠξιοῦντο στήλης διὰ φηφίσματος, ἐν αἷς τὸ αὐτῶν ὄνομα ἐνεχό- 
λαπτον xai τὸ ὑπὲρ αὐτῶν φήφισμαι. . 

8]. 158. 7 τὸν αὐτοῦ. 
159. Pal. ψῆφος ὁ λίϑος διὰ τὸ δέχεσθαι, τὰ φηφίσματα, 

ἤγουν ὀνόματα τῶν νιχώντων. 5 
gl. 159. ἡ διὰ φηφίσματος cote vex at γινομένη στήλη. 
141—159. M. 16ϑε, ἤγουν ὅπου, ἐν τῇ ᾿Ρόδῳ δηλονότι,᾿ 

ἔσταται τῷ Ἰληπολέμῳ τῷ ποτε ἀργηγέτῃ τῶν Τιρυνϑίων, ἀντὶ 
τοῦ ἐγένετο, λύτρον, ἀντὲ τοῦ παῦλα, ἐλευϑερία ἡδεῖα τῆς συμ- 

φορᾶς τῆς οἰχτρᾶς, ἤγουν τῆς πλάνης ἧς ἐπλανήϑη" ἐβασίλευσε 10 

γὰρ éxei* ὅπου ἵσταται αὐτῷ, ἤγουν γψεται ὥσπερ ϑεῷ, xai 
πομπῇ (145), ἤτοι ἑορτή, τιμὴ χνίσσης μετέχουσα, ἣν πρόβατα 
σφαγιαζόμενα xal χαιόμενα ποιεῖ" τουτέστιν ὅπου γίνεται 

αὐτῷ ἄσπερ ϑεῷ xal τιμὴ διὰ ϑυσιῶν, ὅπου γίνεταε αὐτῷ 
ἀπὸ xotvoD, xai χρίσις ἐπ᾿ ἀγῶσιν. ἐτελεῖτο γὰρ αὐτῷ ἀγὼν τὰ 1o 

ΤἸληπολέμεια, ὁ δὲ νιχήσας αὐτὰ λεύχην ἐλάμβανε στέφανον. 

τῶν ἄνϑεσιν, ὦντινων, ἤγουν τῶν 1ληπολεμείων, τοῖς στεφάνοις 

1 ψηφίσματο (Rie) ἐν 7 |". ---- αὐτὸ Mosc. B. — 1. 2 ὄνομα ἦν. 

ἐχόλαπτον ed. Bosckh. [et Mosc. Β 3] — ἐνεχόλαπτο Γ΄ --- 6 Ad v. 159 

hee habet b: λοιπόν, ὦ Ζεῦ δηλονότι, εἴ τι λυπηρὸν συμβέβηχε τῷ 

φυλῇ τοῦ Διαγόρου, ταχέως τρέψον ἐπὶ τὸ κρεῖττον. — 7 σύνταξις 

μ΄ φ' in marg. — 8 τῷ ante ποτε om. “..-- τῷ m. ξ΄, τῷ τοτὲ 4. — 

tv ἀτρυνϑίων q. — 9 παῦρα &'. — ἐλευτερίᾳ a. — ἡδεῖα] ἡ διὰ. q. 

— 10 οἰτρᾶς a. — 12 ἤγουν ἑορτή 2&4. — ἣν] ἤγουν q et edd. ante 

Bockhium, qui ἣν τὰ post ἤγουν addidit et hec annotavit; «Iam su- 

persedeas coniecturis Heynii, qui ποιεῖ in πυρὶ mutat et Feeheii Syllog. 

p. 403, cui placet ποίμνια pro verbo ποιεῖ: — 18 τουτέστιν omm. s ξ΄ φ΄. 

--- γίνεται à q φ', fik ἐἰ"΄, γίγνεται cott. — 18. 14 τουτέστιν — ϑυσιῶν 

om. μ΄. — 14 ὥσπερ --- γένεται omm. £' φ΄. — αὐτοῖ q. — 1ὅ χρίσεις 4. 

--- ἀγὼν] ἑορτή q. — 17 τληπολέμια 2 ξ΄. — 17 τῶν ἄνϑεσιν (τ. ἄνϑεσι c", 

Beck, Heyne) om. Boeckh. --- σύνταξις margo u'. — 17 — 216, 8 τῶν 

ἄνϑ. — νενικηκώς, que in codd, mixtis et edd. separatum scholium 

effieiunt, om. “5. —. 17 τῶν post ἤγουν om. 4. — τλῃπολεμέων $. 

18* 
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ὁ Διαγόρας. ἐστεφανώσατο δίς, xa) ἐν τῇ ἐνδόξῳ ᾿᾿Ισϑμῷ ἐστε- 

φανώσατο τετράχις εὐτυχῶν, ἤγουν ἐπιτυγχάνων, νιχῶν, χαὶ ἐν 

τῇ Νεμέᾳ (150) ἄλλην ἐπὶ ἄλλῃ στεφανηφορίαν δηλονότι, του- 
τέστι διττὰς στεφανηφορίας ἐστεφανώσατο᾽ xal ἐν ταῖς ᾿Αϑήναες 

b ταῖς χρανααῖς, ἀντὶ τοῦ xal ἐν τῇ Αττιχῇ τῇ πετρώδει xai χαταξή- 

ρῳ, ἔνϑα ἐτελεῖτο τὰ Παναϑήναια, τὰ ᾿Πράχλεια, τὰ ᾿Ελευσίνα, 

τὰ Πανελλήνια, ἐστεφανώσατο, ἕνα τινὰ τούτων τῶν ἀγώνων δη- 

λονότε ἢ xa? πάντας νενιχηχώς. xat ὁ γαλχός (152), τουτέστιν καὶ 
ἀσπὶς ἡ χαλχῇ ἡ διδομένη ἐν " Apyer* ἔνϑα ἐτελεῖτο τὰ “ἤραεα 

10τὰ xai ἱΕχατόμβαια λεγόμενα" ἔγνω αὐτόν, ἀντὶ τοῦ ἐδεξιώ- 

σατο αὐτὸν νενειχηχότα. xai τὰ ἔργα τὰ ἐν ' Apxadíg ἔγνω αὐτόν" 

ἐτελεῖτο γὰρ ἐν ἀρχαδίᾳ ἀγὼν τὰ Λύχαια τῷ Λυχαίῳ Ad. ἀνα- 

χείμενος" oi δὲ νιχώντες σχεύεσι γαλχοῖς ἐτιμιῶντο. xai τὰ 

᾿ἔργα τὰ ἐν Θήβαις ἔγνω αὐτόν" τὰ ᾿Πράχλεια τὰ xoi ᾿Ιολάετα 

16 ἐτελεῖτο ἐν ταῖς θηβαις, ἐδίδοτο δὲ τῷ νεχήσαντι τρίπους γαλ- 

χοῦς" xa) οἱ ἀγῶνες οἱ βοιώτιοι (155), ἤγουν οἱ ἐν τῇ Βοεωτίᾳ, oi 

D χαὶ ante χαταξ. om. ξ΄. --- 6 ἐλευσόνια ξ΄. — 8 xal om. /'. — Ante 

καὶ ὃ in codd. mixtis et edd. 6 v £v Ἄργει χαλχός lemma legitur. — 

9 ἡ ante χαλχῆ (χαλχὴ q 2) om. ἐ". — 9. 10 Inter Ἄργει et ἔγνω in edd. 

hzc leguntur: £v τῷ Ἄργει πανήγυρίς ἐστι τῆς Ἥρας và καὶ Εχατόμβαια 

λεγόμενα" ϑύονται γὰρ ἑχατὸν βόες τῇ ϑεῷ (ϑεᾷ Bockh) τὸ δὲ ἔπα- 

ϑλον τῶν ἀγώνων χαλχῇ ἀσπὶς xal στέφανος éx μυρίνης (μυρσίνης edd. 

inde & Beckio); vide scholium Thomanum ad v. 152. — 10 τὰ om. 

5, καὶ om. μ΄. — καὶ ante ἔγνω insertum est in 4. — 11 Ante xai 

lemma τά τ᾽ ἐν 'Aoxaóín est in edd. — τὰ ante ἐν om. ἐ΄. — 18 
νικῶντες codd. rnixti et Boeckh e Beckii coni, τιμῶντες cett. codd. et 

edd. — σχ. καχοῖς sz. — ἐτίμων edd. anite Bockhium, qui ex libris 

correxit; été vro coni. etiam Beck. — Ante xol lemma χαὶ Θήβαις 

est in edd. — 14 rà xal jo. q. — τὰ xal codd. excepto /", qui xal τὰ 

habet; edd. χαὶ (om. τά) exhibent. — /oAdi« ἐ". — 185 ἐδίδετο ξ΄. — 

17 Ante xol lemma ἀγῶνές τ᾽ évvouo. Βοιώτιοι est in edd. exceptis 

Beckiana et Heyniana.— οἱ B. ἤγουν omm. edd. ante Bockhium. — 

βιώτιοι μ' ξ΄. — τῇ omm. /" E g'. — οἱ τῇ ἐν B. q. 
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Éyyopot, τουτέστιν οἱ συνήϑως xarà νόμους τελούμενοε ἔγνω- 

σαν αὐτόν᾽ ἐτελοῦντο δὲ ἐν τῇ Βοιωτίᾳ διάφοροε ἀγῶνες, ἐν μὲν. 

θεσπιαῖς τὰ ' Epaicta, ἐν ὃὲ Πλαταιαῖς τὰ ᾿Ελευϑέρια, ἐν δὲ 

Λεβαδείᾳ τὰ Ἰροφώνεια, ἐν δὲ ᾿ωὠρωπῷ τὰ 'Augrapáta. 

xat ἡ Airy:va, ἔνϑα ἐτελεῖτο ἀγὼν τὰ ' Aláxta, ἔγνω. αὐτόν, ὃ 

xal ἡ Πελλήνῃ, ἔνϑα ἐτελεῖτο τὰ Θεοξένια xai. τὰ " Eopata*. τὸ 
δὲ ἄϑλον ἣν γλαῖνα" ἔγνω αὐτὸν νιχῶντα é&áxi. xa) ἐν τοῖς 

Μεγάροις (157) οὐχ ἕτερον ἄνομα ἐπιγεγραμμένον φέρεις ἡ φῆ- 

qos ἡ λιϑίνη, τουτέστιν ἡ στήλῃ, ἀλλ᾿ ἢ τὸ τοῦ Διαγόρου. ἀπὸ 

τοῦ πλεονάζοντος δὲ τοῦτό qat φῆφον δὲ λέγει τὴν Mid 10 

διὰ τὸ περιέχειν τὰ τῶν χριτῶν φηφέσματα. 

gl. 160. ὄρος Σιχελέας, ἐν ᾧ χαλχαῖ des εἰ εἰσὶ μηχώμεναι, 

ὅταν τι γενήσεταε ἄτοπον. 

161. Germ. Τίμα μὲν χατὰ τὸν τεὴ μὸν τοῦ ὕμνου τὸν ᾽θλυμ- 

πιονίχην ἄνδρα, τὸν εὑρόντα τὴν ἀρετὴν χατὰ τὸ πύξ. 15 

162. Th. Ἢ ἀποδέχου τὸν χατὰ νόμους τοῖς ἀγωνισταῖς 

1 οἷ ἦ a. — χατὰ τοὺς ν. codd. et edd. α εἶ" exceptis. — 

D ϑεσπειαῖς «΄. — ἐράτια a. --- πλατειαῖς ξ΄. --- 4 λιβαδία E', λεβαδέα 

zu'. — τροφώνια 81" et edd, τροφάνια ξ΄. --- ὠῤῥωπῷ u ξ' φ΄. — 

5. Ante xol 7? lemma Πελλάνα τ᾽ Alywd τε (Αἰγίνα τε Boeckh) legitur 

in edd. Beckiana et Heyniana exceptis. — αἰάχεια Heyne, Boeckh. — 

6 πελήνη ξ΄. — "7 ἑξάχις. χατὰ τὰ Μέγαρα ἔϑος ἐστὶ τῶν νιχηφό- 

ρων τὰ ὀνόματα λίϑοις ἐγχολάπτεσϑαι. φησὶν οὖν ὅτι (xai add 

Boeckh) ἐν τοῖς Μεγάροις (hiec punetum est in edd, ante Oxx., qui 

addunt lemma Ἐν Μεγάροισιν τ᾽ oby' ἕτερον.) οὐχ ἕτερον ὄνομα eto. 
est in edd. — 8 Post ἐπίγεγρ. edd. addunt ἢ ἐγχεχολαμμένον. — 

9 τοῦ] αὐτοῦ ξ΄, qui cum « μ΄ φ' om. Διαγόρου. — 9. 10 Διαγόρου. 

εἶχε δὲ 7) στήλη xal ἄλλων τινῶν. ἀγωνιστῶν ὀνόματα, ἀλλ ἀπὸ τοῦ 

πλ. edd. inde 8 Beckio e codd. Bodl. — 10 δέ post πλέον. omm. 

Heyne, Beckh. — 11 τῶν omm.sgq'& φ΄. — 192. μυχώμεναι μ΄, 

recte. — 16 Scholium Thomanum Mommsen (Schol. Germ. p. 37) 

ex Aug. D edidit. | 
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διδόμενον Duvov, ἢ νιχῶντας δεέχνυε, ἵνα xai ὕμνοι σπουδά- 

ζωνται. ᾿ 

9]. 162. * νόμον. --- 163. τέμα. --- * * τὸν Διαγόραν. ---- διὰ 
πυγμῆς. — νέχην xal ϑαῖμα" λέγω δὴ τὸν Διαγόραν. ---- 164. τῷ 

5 Διαγόρᾳ. — ἤγουν αἰδέσιμον elvat διὰ τὰς νέχὰς. --- 165. παρὰ 
πολιτῶν. — παρά. — 166. * τῆς ἀδιχίας. — 167. διχαιοσόνην. 
— χάλλιστα πορεύεται. --- 168, * t na uy. — ἅτινα. — αὐτῷ. 

* τὸ φρένες καὶ 

αὐτοῦ νόει ἢ πρὸς τὸ πατέρων, ἕν᾿ ἢ τὸ ἐξ dyaD av πρὸς 

τοτὸ πράγματα. --- 170. ὑπετέϑεσαν" ἤγουν τοὺς αὐτοῦ πατέρας 

μιμούμενος τοιοῦτός ἐστιν. — " ἤγουν μὴ ἀφάνιζε τὴν γένεσιν 

τοῦ Διαγόρου, τὴν ἔγουσαν χοινωνέαν ἀπὸ Καλλειάναχτος ἤτοι 

χαταγομένην. 

— 169. αἱ ὀρδϑῶς τὰ πράγματα χρίνουσαι. ---- 

171. Th." Hrouvy aby ταῖς εὐτυχίαις τοῦ Διαγόρου xai τῶν 

15 αὐτοῦ προγόνων xa) ἡ πόλις ἡ 'Pódos ἔγεε ϑαλίας xai πανη- 
γύρεις χαὶ εὐφροσύνας ἑτέρας. | 

gl. 172. ᾿Βραστείδης πρόγονος αὐτοῦ. --- * εὐτυχίᾳ. 

173. Pal. Aópa«] zvoat* ἤγουν ἐν βραχεῖ χρόνῳ ἄλλοτε 

ἄλλως διατίϑεταε τὰ πράγματα. τοῦτο δὲ λέγει ac πρὸ 

20 ὀλέγου λυπηροῦ τίνος αὐτῷ συμβάντος. 

.. 8 σύναπτε τὴν (τὸ Bodl β) ἐξ μετὰ τοῦ ἔχραον Bodl. 8 et 

gloss. b. — ΟἸ]οββθὸ 'Thomans ad v. 169 et 170 in codd. mixtis- 

(5 excepto)et in ed. Boeckh. inter scholia leguntur. — 10 τὸ om. 

4. — 11 Lemma μὴ χρύπτε (xo. om. μ᾽} ante ἤγουν est in codd. 

mixtis et ed. — 12 ἤγουν ι". — 14 Hoo scholium Boeckh ex Mosc. 

B edidit, Guil. Canterus ut ex Thom» Magistri scholiis ediderat in 

Novis Lectionibus III 17, in /" u' &' φ' (om. s) in calce scholiorum 

ad hunc hymnumdqlegitur. — ἤγουν] σὺν χαρίτεσσιν εὐτυχίαις ἣγ. codd. 

mixti et' edd., 'E (sio) εὐτυχίαις Jy. 4. — ἧτοι edd. — 17 'Ega- 

στείδης ΓΔ, Ερατίδης codd. mixti e Triclinii sententia. -— 18. 19 

Lemma et ὡς voculam ego addidi. 
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gl. 173. εὐφροσύνας ἑτέρας. --- ἡ '"Pódos. — 174. ἤγουν 

ἐν μιᾷ χαιροῦ ῥοπῇ ὁ μὲν λυπεῖται, ὁ δὲ εὐφραίνεται. — 175, 

τοῦτο λέγεε διά τινα συμβῦσαν λύπην Διαγόρᾳ.-- * ὁῤμῶσι. -- 

* πνοαί. 
159—175. M. Αλλά, αὐ Ζεῦ πάτερ ὁ βασελεύόων τῶν 

νώτων ἀντὶ τοῦ τῆς χορυφῆς τοῦ ᾿Αταβυρίου ὄρους" τοῦτο δὲ 

λέγει διὰ τὸ ἱδρῦσϑαι αὐτὸν ἐπὶ τῇ χορυφῇ, τοῦ ᾿Αταβυρίου" 

τέμα μὲν τὸν νόμον τοῦ ὕμνου, ἤγουν τὴν συνήϑειαν, τέμα xol 
τὸν ἄνδρα τὸν ᾿Θλυμπιονέχην, τὸν εὑρόντα ἀρετήν, ἀντὶ τοῦ εὐφη- 
μίαν ἕνεχα ἀρετῆς, πύξ, τουτέστε διὰ τῆς πυχτιχῆς, δίδου τε 
(164) αὐτῷ aidoíav χάρι, ἀντὲ τοῦ τιμὴν αἰδεσέίμου γάρετος, 

xal παρὰ τῶν ἄστάν, ἤγουν τῶν πολιτῶν, xol παρὰ τῶν 

ξένων, τουτέστι τῶν ἀπ' ἀλλοτρίου τόπου, ἐπεὶ ὁδὸν εὐϑυπο- 
- 2» , - 

et, ἤγουν χατ εὐθεῖαν πορεύεται οὐχ ἐχτρεπόμενος, ἐγϑράν,᾿ 

τουτέστι ξένην, ἀλλοτρέαν Uflpewe, ἤτοι ἀδιχέας, σάφα δαείς" 

πρὸς τὸν Δία χαὶ τοῦτο" σαφῶς μαϑών, ἅτινα αἱ τῶν dyaDav 

5 Lemma ἀλλ᾽ ὦ ζεῦ est in eu' φ', ἀλλ᾽ ὦ Get ndtegin ξ' et ed. Boeckh., 

«ἀλλ᾽ ὦ ζεῖ πάτερ νῴτοισιν in edd. ante Beck., omm. αφ ἐ᾿ Beck, Heyne. — 

Lemmati.ovta£ic, quod in marg. /'' u' legitur, prefixum est in ξ' et ed. 

Boeckh. — ἀλλ᾽ a/", omm. su € φ΄. — 6 ἀρταβυρίου &'. — 6. 7 τοῦτο 

— ᾿Αταβυρίου omm. edd. — 7 ἱδρύσϑαι a 2 ξ', ἰδρύσϑαι q. — ἀρταβυ- 

oiov ξ΄. — 8 συνήϑεια i". — 9 ὀλυμπιονίχαν ξ΄. — τὴν ἀρετὴν ε΄. --- d. 

t. τὴν 89. ('. — εὐφημέων q. — ἀντὶ τοῦ omm. edd, ante Bockhium. — 

-9. 10 εὐφημίαν — tovrtéct: Beck ex codd. Bodl. addidit. — 10 διὰ τῆς 

£v πυγμᾷῇ νίκης edd., in quibus hec adduntur e schol. vett. excerpta: v«- 

τοισι δὲ εἶπεν "Avaflvoiov, ὅτε ἐπάνω αἰτοῦ ἵδρυται ὃ Ζεύς: εἰσὶ δὲ χαλκαῖ 

(βόες ἐν αὐτῷ, aftuveg ὅταν μέλλῃ ἄτοπόν τι γενέσθαι μυκῶνται. ἔστι δὲ 

x«i ἐν Σιχελέᾳ ὅρος ᾿Αταβύριον, ὥς φησι Τίμαιος. — Ante δίδου (δίδον 

5) lemma δίδου τέ οἱ est in edd. — τε] δὲ {΄ q, τὲ & φ'. — 11 ἀντὶ (om. 

tov) μὴν ξ΄. — αἰδέσιμον ἐ' ξ' φ'. — 19 xol ποτ ἀστῶν inter χάριτος 

et χαὶ est in edd. — 18 ἐπ᾽ q post corr. et edd. — 15 yovv εἰ" ξ΄. -- 

αύνταξις ante σάφα ed. Boeckh. et ξ΄ in textu, ! in marg. — 16 

«ftva bis Scriptum est in q. 
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αὐτοῦ πατέρων ὀρϑαί, ἤγουν ἀληϑεῖς, δέχαιαι φρένες, ἐξέχραον, 

ἀντὶ τοῦ Éypaov, ἤγουν ἔχρων, τουτέστιν ἐγρῃησμῴδουν, παρήνουν 

αὐτῷ, ἀφ᾽ ὧν πατέρων τοιοῦτος παῖς, αὐτὸς δηλονότε ἐβλάστησε, 
μὴ χρύπτε (170), ἀντὲ τοῦ μὴ ἔα χρυβῆναε ἐν ἀδοξίᾳ, τὸ σπέρμα, 

5 ἤγουν τὸ γένος τὸ χοινόν, τουτέστε τὸ φανερὸν xal ἔνδοξον 

πᾶσι χαὶ ὠφέλιμον, τὸ ἀπὸ τοῦ Καλλιάναχτος τοῦ προγόνου τοῦ 

Διαγόρου. xal σὺν ταῖς χάρισιν, avri τοῦ διὰ τῶν γαρέτων, του- 

τέστι τῶν ἀνδραγαϑημάτων τῶν ' Κρατιδῶν, ἤγουν τῆς ἐν ᾿Ρόδῳ 

φυλῆς τῆς ἀπὸ τοῦ Epatidou τοῦ προγόνου τοῦ Διαγόρου, dyec 
10 ἡ πόλις alae, ἤγουν εὐωχέας, εὐφροσύνας. ἐν δὲ μοίρᾳ: γρόνου. 

μιᾷ, τουτέστιν ἐν ὥρᾳ μιᾷ, ἐν χαιρῷ ἑνὲ ypóvou, αὖραι, ἀντὲ τοῦ 

μεταβολαί, διαιϑύσσουσιν, ἤγουν ὁρμῶσιν, ἄλλοτε ἄλλαι, xot εἴ 

rt συμβέβηχε δηλονότι xai τούτοις λυπηρόν, ταχέως ἐπὶ τὸ 

᾿χρεῖττον τραπήσεται.. 

—————— ——— —À— -.-.-.-. 

, 1 in (φρένες post óg9al legitur. — δίχαια ξ΄. — 2 d.c. 

ἔχραον om. a. — S98 τ. πατὴρ αὐτῶν δηλ. q et edd. ante Beckhium, 

dui ex Mosc. B τ. παῖς δηλονότι αὑτὸς BA. edidit; idem habent 

cett. codd., nisi quod αὐτὸς δηλ. est in a4". — 4 εὐδοξία q (Ὁ) edd. 

ante Oxx. — 0. 7 τὸν διαγόραν ξ'. — "7 xal σὺν χαρίτεσσι (-t001» 

φ' ) xal σὺν ταῖς χάρισιν (x. σ. t. xdg. om. /") ἀντὶ to? καὶ διὰ codd. 

mixti et edd. — τοῦ om. /". — 10 ἡ om. 4. — 11 ἐν χαιρῷ, ἑνὶ 

χρόνῳ [4] edd. ante Bockhium, qui ex Feehsii coniectura (Syll. 
p. 404) ἑνὶ x., ἑνὶ zo. edidit, ἐν χαιρῷ (καιροῦ φ') ἑνὶ (ἐνὶ a) χρόνου 

a t" u' E φ'. — 19 διαϑύσουσιν ᾳ μ' ξ' q', διαβύσσουσιν s, διαϑύσσου-" 

σιν ed. Ro. --- ὁρμήσουσιν [4] edd. — 12. 18 εἴτε συμβ. ξ΄. — 14 

χρεΐττω a. — χρεῖῖτον καὶ ἄριστον toan. Oxx., Beck, Heyne. 



Ἔκίνικοι ᾿Ολυμπιογίκαις. 

᾿Αλκχιμέδοντι Αἰγινητῃ παιδὶ παλαιστῇ. Qu ἡ. 

[Δημητρίου ἸΤριχλινίου ] 

περὶ τῶν χώλων τῶν στροφῶν xal ἀντιστροφῶν τοῦ 

η εἴδους. ἔστι δὲ στροφῶν δ΄. Παλαιόν. 5. 

Τοῦ 7 εἴδους al στροφαὶ xa) ἀντιστροφαὶ χώλων ἑκάστη ὅ΄. 

Τὸ α΄ τροχαϊχὸν δίμετρον χαταληχτεχόν, τοῦ y. ποδὸς δαχτύλου, 

ἢ χοριαμβιχόγ. oi δὲ λέγοντες τοῦτο τὸ μέτρον ἐπίτριτον οὐ χα- 

λῶς λέγουσιν" οὐ γάρ εἰσι δ΄ τρογαῖοι, ty ἢ) ἐπίτριτον. Τὸ B 

᾿Ιωνιχὸν ἀπ᾿ ἐλάσσονος δίμετρον χαταληχτιχόν. TÓ y. ἰαμβέλεγος 10 

πλεοναζούσης συλλαβῆς" ἐξ ἰαμβιχοῦ γὰρ xai δαχτυλεχοῦ πεν" 

ϑημιμερῶν σύγχειται, ἔχε: δὲ xal περισσὴν συλλαβήν. Τὸ δ΄ 

ἐπιχοριαμβιχὸν ἐνδεχασύλλαβον, ὃ χαλεῖταε Σαπφιχόν, διὰ τὸ 

ἔχειν τὸν α΄ πόδα τροχαϊχὸν ἑπτάσημον ἤτοι ἐπίτρετον. οὐ γάρ 

ἐστι Πιδαριχόν, ὡς λέγουσι. Τὸ & προσοδιαχὸν δέμετρον ὑὕπερ- V 

χατάληχτον ἐξ ᾿Ιωνιχοῦ ἀπὸ μείζονος xai χοριάμβου χαὶ συλλα- 

- βῆς. τοῦτο δὲ χαὶ ἀναπαιστιχόν ἐστιν ἑφϑημιμερὲς σπονδείου 

ἀρχομένϑυ, ὡς ἐμοὶ δοχεῖ. Τὸ ς προσοδιαχὸν ἑτέρως τρίμετρον 

Seholium metrieum extat in Mosc. B (ex quo Boeckh primus 

edidit) e/" μ' ξ΄. In ᾳ τοῦ η΄ εἴδους ἡ στροφὴ καὶ ἀντιστροφὴ κώλων 

ϑ', ἡ δὲ ἐπωδὴ χώλων i legitur. — B Verba ἐστι δὲ στρ. Ó' ex (" 

addidi. — παλαιόν, quod ," in marg. ξ΄ ante περὶ habei, om. z. — 

6 ἑχάστη om. /". — 9 δ᾽ εἴη μ΄. — 11 γὰρ om. /". — 11. 12 πεν- 

ϑημιμεροῦς Boeckh (ex Mosc. B?). — 19 περιττὴν ξ΄. — 12. 18 τὸ δ' 

ἔστι χοριαμβ. ξ΄. --- 16 λέγουσιν ed. Beckh (ex Mose. B?) — 16 xat 

ante. συλλ. om. " ', — 17 xal om. ἐ΄. — 18 ἀργομένου μ μ΄. --- ἕτερον. 

[Mose. B &] Boeckh. 
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χαταληχτιχὸν ἐχ γοριάμβου xal ᾿Ιωνιχοῦ ἀπ᾿ ἐλάσσονος. Τὸ ζ΄ 

δαχτυλιχὸν πενδημιμερές. Τὸ η΄ Ιωνιχὸν ἀπ᾿ ἐλάσσονος δίμετρον 

χαταληχτιχόν. Τὸ δ΄ τροχαϊχὸν δέμετρον χαταληχτιχὸν ἤτοι ἑφϑη- 

μιμερές, ὃ χαλεῖταε Εὐριπίδειον ἢ ληχύϑιον. ' En? τῷ τέλει τῆς 

Ὁ στροφῆς xai ἀντιστροφῆς παράγραφος. 

Περὶ τῶν χώλων τῶν ἐπῳὸ ὧν. 

Ai ἐπῳδοὲ χώλων εα΄. Τὸ α΄ προσοδιαχὸν τρίμετρον dxacá- 
ληχτον ἐξ ᾿Ϊωνιχοὺ χαὶ γοριάμβου xai διτρογαίου 7) ἐπιτρίτου. 

Τὸ β΄ δαχτυλιχὸν τρέμετρον ἀχατάληχτον. TO γ΄ χοριαμβιχὸν 

10 δέμετρον χαταληχτιχόν. Τὸ δ΄ ἐγχωμιολογιχὸν μιᾶς λειπούσης 

συλλαβῆς. τὸ γὰρ ἐγχωμιολογιχὸν ἐχ δαχτυλειχοῦ xat ἰαμβιχοῦ 

πενϑημιμερῶν σύγχειται. TO ε΄ ὅμοιον τῷ β΄, δαχτυλιχὸν ἢ προ- 

σοδιαχὸν ἐχ γοριάμβου xal ᾽ἰωνιχοῦ ἀπ᾿ ἐλάσσονος. Τὸ ς ὅμοιον 

τούτῳ. Τὸ ζ΄ ὅμοιον τούτοις. Τὸ 7 δαχτυλιχὸν πενϑημιμερές, 
45 εἰ δὲ βούλει προσοδιαχὸν δέμετρον χαταληχτιχὸν ἐχ γοριάμ- 

βου xai ᾿Ϊωνιχοῦ χαταληχτιχοῦ. 7ὃ ϑ'΄ προσοδιαχὸν τρέ- 

μετρον ὀχατάληχτον" ὁ α΄ δὲ ποὺς τοῦ α΄ χώλου ἀντὶ ᾿Ἰωνειχοῦ 
παίωνα B^ ἔχει. Τὸ ( ̓ Ιωνιχὸν ἀπ᾽ ἐλάσσονος τρέμετρον βραχυχα- 

τάληχτον ἐχ τρογαϊχῇς συξυγέας xat παέωνος γ᾽ xarà τὸ σύνηϑες 

30 τῶν ᾿Ιωνιχῶν. Τὸ «α΄ ἰαμβιχὸν δίμετρον ἀχατάληχτον. "Exi τῷ 
τέλει τὰ ouv» σημεῖα." 

ΤΆ. Γέγραπται ο᾽ ἐπινέχιοᾳ ᾿Αλχιμέδοντε παιδὲ παλαιστῇ, 

Tipoa 0 £yet ἀδελφῷ αὐτοῦ παλαιστῇ Néuca, xat ελησίᾳ ἀλεέπτῃ 

᾿Μλχιμέδοντος. συμπαρέλαβε δὲ xa) τοὺς τρεῖς, τὸν μὲν ᾿Αλχε- 

3 
e 3 ἤγουν ἐ" — 4. δ ἐπὶ — παρ. om. ξ΄. — τῆς τε στρ. ἐ" gf. 

— 7 αἱ ἐπωδοὶ x. ια' i", ἑχάστη ἐπῳδὸς x. ww cett. — 14 ὅμοιον τού- 

τοις &dd. miniator in μ΄. — 14. 15 τὸ η’ — βούλει add. min. in u'. — 
17 ἀντωωνιχοῦ ξ΄. — 99 Inscriptio σχόλια τῶν αὐτῶν scholiis prs- 

missa est in s/"ugq'. — Soeholium Thomanum, quod Boeckh 

primus edidit ex Mosc. B, extat etiam in 4s/" u E φ΄. — 38 αὐτοῦ 

om. 4. — Νεμέα q'. — xci om. ΖΔ. E TEE 
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μέδοντα ὡς ᾿θλυμπιονέχην ἐν πάλῃ, τὸν δὲ ΤἩιμοσϑένην ἐς ἀδελ- 
«v αὐτοῦ Neuéote νιχήσαντα πάλῃ, Μελησίαν δὲ αἷς ἀλείπτην 

᾿Αλχιμέδοντος ἢ χαὶ τοῦ ἀδελφοῦ. ἦσαν δὲ οὗτοι ἐξ 4ἰγίνης νήσου. 
gl. 1. πρωτῃ. ---- τῶν χαλοὺς προξενούντων στεφάνους. --- 

9. τῶν ἄλλων τριῶν ἀγώνων. 

8. Th. Δέσποιναν εἶπεν ἀληϑείας τὴν ᾿Ολυμπίαν, ὅτε ἐχεῖ 

μαντεῖον ἦν ᾿Ιαμιδῶν, ἐν ᾧ μαντευόμενοι τἀληϑῇ ἐγίνωσχον, 

«c xal αὐτὸς 70» λέξει. 

gl. 3. οἱονεὶ ταμεῖον. ---- ὅπου. — ἢ οἱ ᾿Ιαμέδαε. — ^. τοῖς 

ἐν πυρὶ ϑύμασι. — * t σχοποῦντες. — ἀπόπειραν λαμβάνου- 

σι. --- 5. λαμπρὸν χέραυνον ἔχοντος 7; ταγὸν χατὰ ἀντίφρασιν. 

6. Germ. E? vt. ἔχει λόγον] ὀντὶ τοῦ φροντίδα, εἴτε 

συμφέροντα εἴτε ἀσύμφορον, περὶ τῶν μαιομένων xal ζητούντων 

ἐν ϑυμῷ μεγάλην ἀρετήν" xal γὰρ χινουμένου τοῦ ϑυμιχοὺ 

ἐν τῇ χαρδίᾳ, ὅϑεν xai εὐχάρδιος, παραχινεῖταί τις πρὸς γεν- 

ναιότητα, ὅϑεν xol τὸν ' Ayrdéa διὰ τὸ πάνυ εἶναι ϑυμιχὸν εἶναε 

xal ἀνδρειότατον" ἥτις ἀρετὴ. ὑπάρχει ἀναπνοὴ xai ἀνάπαυσις 
τῶνδε τῶν μόγϑων χαὶ τῶν χόπων" χαὲ γὰρ ὁπότε συμφέρον 

ἀποφϑέγξηται αὐτῷ εἶναι, τόδε τι πάντως γάριεν ὁπότε δὲ οὐ 

3 τοῦ] τὸ ξ΄. -- 6 Hoc scholium omm. z et edd. ante Boeckhium, qui 

ex Mosc. B edidit. — Lemma 4έσποιν᾽ ἀλαϑείας estin &' et apud Bekh. — 

τὰ ἀληϑῇ Bockh, vera εἰ. — 9 οἱ Ἶαμέδαι in I' 80lo extat. — 12 Altera 

paraphrasis scholii veteris ad ἵνα μάντιες ἄνδρες in U sic incipit: ἄλλως" 

ὦ δέσποινα x«l διοιχήτρια χαὶ ἐξαγωγεύτρια τῆς ἀληϑείας, ἀποπειρῶντα 

καὶ ἀπόπειραν ποιοῦσι καὶ πεῖραν ἥτοι γνῶσιν λαμβάνουσιν οἱ μάντεις 

XtÀ. — Ante εἴ τιν᾽ delevi τὸ δέ. — 192. 18 εἴτε συμῳ. εἴτε U, tacite 

eorr. Mommsen, qui ceterum hsc annotavit: «Videtur Schol. φροντί 

doc ἄξια, εἴτε συμφέροντα εἴτε ἀσύμφδρα aut scribere aut intelligere 
voluisse» ; ἀσύμφορον, quod ad λόγον spectat, ego scripsi pro ἀσύμ- 

φορα. — 18 περὶ ego addidi. — 14 ἀρετὴν scripsi pro ἀρετάν. — 15 

y ego addidi. — 16. 16 γενναιότητα scripsi pro γενναιότατα. --- 16 εἶναι 

fost ϑυμ. om. Mommsen. — 17 ἢ ante ἥτις delevit Mommsen, qui 

preterea 7 post ἥτις inseruit. — 19 τό δέ τι U. — χαρίεν Mommaen. 

15 
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συμφέρον ἀλλὰ μᾶλλον xai παραβλάπτον, xai οὕτω χάριεν " ἐχω- 
λύϑησαν γὰρ τῆς βλάβ᾽ης. 

gl. 6. * ὁ Ζεύς. — * t φροντίδα. ---- 7. προϑυμουμένων. — 

ἤτοι μέγα χλέος ἐχ τῆς νίχης. --- 8. τὸ Üup qp ἢ πρὸς τὸ λαβεῖν 

ὅ συναπτέον ἢ) πρὸς τὸ μαετομένων. — 9. οὗς ὑφίστανται ἐν rota: 

ἀγῶσιν. — ἀναπνοὴν xai παραμυϑίαν. 
l0. Tr. 00 χρὴ ἄνεται γράφειν οὐδ᾽ εὐσεβείας, ἀλλὰ 

πληρέονταει xa) εὐσεβέων xal λιταί. οὕτω γὰρ ἔγχει πρός. 
τε τὴν σύνταξιν xai τὸ μέτρον ὀρϑῶς. οὐ μόνον ὃὲ ταῦτα, 

10 ἀλλὰ xal πολλὰ ἕτερα ἐχαινοτομήϑη τῷ σοφωτάτῳ Μοσχο- 
πούλῳ χἀμοί, ἐς ἐξετάζων εὑρήσεις, ἀνοιχείως ἔγοντα πρὸς τὸ 

μέτρον. 

gl. 10. * ἀναδίδοται ἡ μαντεία ἢ ἡ ἀρετή. --- ἀντάμειφιν.. 

11. Th. Εἰ μὲν συνάφεις τὸ ἀνδρῶν πρὸς τὸ λιταῖς, 

15 οὕτως ἐρεῖς." ἐν δὲ ταῖς λιταῖς τῶν ἀνδρῶν ἤτοι τῶν "laptüav 

ἀνύεταε χαὶ δίδοται ἡ μαντεία πρὸς χάριν εὐσεβείας, ἤγουν. εἰς 
ἀνταμοιβὴν τῆς τῶν ἀγωνιζομένων πίστεως πρὸς τὸ ϑεῖον. εἰ ἡ 

δὲ τὸ ἀνδρῶν πρὸς τὸ εὐσεβείας συνάφεις, οὕτως" ἐν δὲ 

1 παραβλάπτειν U, tacite corr. Mommsen. — χαρίεν Mommmaen. 

— 8 ὁ Ζεὺς Il'solus habet. — 7 Scholium Triclinianum Boeckh primus 

edidit ex Mosc. B. — δημητρέου τοῦ τρικλὶν margo ξ΄, τοῦ » margo 

". — οὐδὲ ed. — εὐσεβέας (". — 14 Hoe scholium ex ΓΔ edidi; 

Mommsen (Scholia Germ. p. 38) ex Aug. B hec edidit: dveta:] 

ἀναδίδοται δὲ ἡ μαντεία. --- χάριεν] ἀντάμειψιν τῆς τῶν ἀγωνιζομέ- 

νων πίστεως πρὸς τὸ ϑεῖον καὶ εὐσεβείας. — τὸ ἀνδρῶν 7) πρὸς τὸ 

λιταῖς, ἣ πρὸς τὸ εὐσεβείας. — ἄνεται οὖν πρὸς χάριν εὐσεβείας 

τῶν ἀγωνιζομένων λιταῖς ἀνδρῶν τῶν ᾿Ιαμίδων (sic). ἢ ἄνεται πρὸς 

χάριν εὐσεβείας ἀνδρῶν τῶν ἀγωνιζομένων, λιταῖς τῶν Ἶαμίδων. --- 
λεταῖς) ἃς οἱ ἸΙαμίδαι ὑπὲρ τῶν ἀϑλούντων ποιοῦσιν. εἰ γὰρ δίχαιοέ 

εἰσιν, ἐξάπτεται τὸ ἐν τοῖς μηροῖς πῦρ καὶ νίχην αὐτοῖς παριστᾷ" εἰ. 

δὲ ἀσεβεῖς, οὐχ ἐξάπτεται. — 16 ἀνέξεται ΓΔ. --- δέδοται I. — 18 vorj4 

σεις, οὕτω 4. 
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ταῖς λιταῖς, ἃς ᾿Ιαμίδαε ὑπὲρ τῶν ἀϑλούντων ποιοῦσιν, ἄνεται 

.xaà ἀναδίδοται παρὰ τοῦ πυρὸς ἡ μαντεία πρὸς yápty xai ἀντα- 

μοιβὴν τῆς τῶν ἀϑλούντων ἀνδρῶν εὐσεβείας. τουτέστιν εἰ μὲν 

εὐσεβεῖς xal Óixatol εἰσιν oi ἀγωνιζόμενοι, ἐξάπτεται τὸ ἐν 

τοῖς μηροῖς πῦρ xai νέχην αὐτοῖς παριστᾷ εἰ δὲ ἀσεβεῖς xat 5 

ἄδιχοι, οὐχ ἐξάπτεταιε. 

1—11. M. Μᾶτερ᾽ ὦ γρυσοστεφάνων) à ᾿θλυμπία 

μῆτερ, τουτέστιν αἰτία τῶν βραβείων τῶν γρυσοστεφάνων, ἀντὶ 

τοῦ χαλλιστεφάνων, ἤγουν τῶν χάλλιστον ἐχόντων χόσμον, του- 

τέστιν ὦ ᾿Ολυμπία, ἐν ἡ δίδονται οἱ χάλλεστοι στέφανοι τῶν 10 

βραβείων, δέσποιν ἀληϑείας, ἤγουν ἀληϑείας προϊσταμένῃ " 

εἶτα ϑέλων δηλῶσαι, ὅπως προΐσταται τῆς ἀληϑείας, ἐπάγει" 
ὅπου ἄνδρες μάντεις, οἱ ᾿Ϊαμέδαει δηλονότι, ἐν ἐντόμοις Übpaat 

᾿ σχοποῦντες παραπειρῶνται, ἀντὲ τοῦ ἀποπειρῶνται, ἤγουν εἰς 

γνῶσιν ζητοῦσιν ἐλϑεῖν τοῦ Διὸς τοῦ ἀργεχεραύνου, τουτέστε 15 

τοῦ αἰτίου τῶν ταχέων xepauvav λέγω εἴτινα (6) φροντίδα ἔχει 

αὐτὸς δηλονότι ἑ Ζεὺς περὶ τῶν ἀνθρώπων τῶν ζητούντων χατὰ 
Φυχὴν μεγάλην ἀρετὴν λαβεῖν, ἀντὲ τοῦ τιμὴν μεγάλης νίχης᾽ 

τῶν δὲ μόγϑων, ἤγουν τῶν χαμάτων ἀνάπνευσιν, ἄνεσιν. πλη- 

ροῦνταε δὲ αἱ λιταί, ἤγουν αἱ δεήσεις τῶν εὐσεβῶν ἀνδρῶν 90 
τῶν ᾿Ιαμιδῶν δηλονότι, πρὸς γάριν τουτέστι χαριέντως, ϑαυ- 

μασέως. 

2 xal ἀναδίδοται om. I: — πυρὸς om. Γ' in spatio. — 

4 δίχαιοι εἰσὶν ΓΔ. — σύνταξις lemmati prefixum est in 2 et ed. 

Bockh., idem in margine μ᾽ legitur. — ὦ zovo. om. (΄. — 9 ἦγ. 

τὸν x. t". — καλλίστων a. — 19 δηλῶσαι om. (΄. — 18 oí ἀμέδαι q. 

— ἐν om. 4. — ἐντόμοισι a, in quo glossa ἐν ἐντόμοισι (Bic) ϑύμασι 

ad vocem ἐμπύροις legitur, ἐντίμοις μ' ξ' q'. — 15 τοῦ ante ἀργ. omm. 

[a] edd. — τουτέστι om. s». — 16 ταχέων] ἀρχαίων z. — 17. 18 χατὰ 
τὴν w. eu ξ' φ' et glossa Mosch. in codd. mixtis. — 18 In a verba 

ἀντὶ τοῦ τιμὴν μεγάλης νίχης in marg. ad v. 8 carminis adscripta 

Sunt. — 19 ἀνάπαυσιν (". — ἄνεσιν om. a. 
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gl 11. * τῶν ἀγωνιζομένων 7tot τῶν "ἰαμιδῶν. — 
* παραχλήσεσιν, ἃς ἐποιοῦντο ἐν τῇ ϑυσίᾳ πρὸς τὸν dia. — 19. 

ἤγουν ὦ ἐν ᾿θλυμπέᾳ Ζεῦ. ---- 18. τὸν νῦν ὕμνον. ---- τὴν δίχην 
στεφάνου διδομένην αὐτοῖς εὐφημέαν. --- 14. ἤγουν εὐμενώς. 

ὅ — ἔστιν ἐχείνῳ. --- 15. * * ἄν. --- στέφανος éx τῆς αὐτόϑι 
νέχης. — ἐπέλϑῃ. | 

16. Pal. Τοῦτο λέγει, ὅτε ὁ μὲν ᾿Αλχιμέδων ᾿Ολύμπια ἐνέχη-- 
σεν, ὁ δὲ Τιμοσϑένης Νέμεα. 

gl. 16. ἤγουν ὁ μὲν ἐν πάλῃ, ὁ δὲ ἐν πυγμῇ» ὁ δὲ ἐν 

10 δρόμοις vexd. --- 17. * ἤγουν πολυσχιδής ἐστιν ἡ εὐτυχία χαὶ ó 

μὲν τὴν ὁ δὲ τὴν μετὰ τῆς τῶν ϑεῶν βοηϑείας χτᾶται. ---- * * γάρ.. 
— 18. * "εὐτυχίας. 

12—18. M. ᾿Αλλ ὦ Πίσας εὔδενδρον) πρὸς tjv 

᾿θλυμπίαν ἀποτεένων ἤρξατο, εἶτα. πολλὰ διὰ μέσου ϑεὶς xat 
15 μὴ ἐπαγαγὼν τὴν ἀπόδοσιν ἐπαναλαμβάνει τὸν πρὸς αὐτὴν λό- 

γον, xal οὕτως ἐπάγει προσεχῆ xal ῥᾳδίαν τὴν ἀπόδοσιν 

xal φησιν ἀλλ ὦ ἄλσος εὔδενδρον τῆς Πίσης τῆς ἐπὶ τῷ: 

᾿Αλφειῷ, ἤγουν ἀλλ ὦ ̓θλυμπία, δέξαι τοῦτον τὸν χῶμον, του- 

τέστι τὸν μετὰ yopelag ὕμνον, xat ταύτην τὴν στεφανηφορίαν, 

40 ἤγουν τὴν ἐν στεφάνοις ἀναχηρυξιν᾽ μεγάλῃ δόξα (14) dec 

10. 11 Glossa Thomana ἤγουν --- κτᾶται prefixo lemmate πολλαὶ 

δ᾽ ὁδοὶ in «" μ' & φ' post paraphrasin Moschopuleam versuum 12—18 

inter scholia legitur. — 10 πολυσχεδής codd. — 18 σύνταξις ξ΄ in marg. 

p. et Bookh in textu. — εὔδενδρον om. ε΄ οἱ Boeckh, totum lemma 

om:n. Beck, Heyne. — 14 διὰ μέσων q. — 1D μὴ ἐμὴ ἐπαγ. ξ΄. — 

ἐπαγωγών q. — πρὸς αὐτὸν q, πρὸς αὐτοῖ u 6 q'. — 17 τῆς ante ἐπὶ 

omm. codd. — 18 ἤγουν om. q. — 30 In a verba ἤγουν τοῖς (sio) ἐν 

στεφάνοις ἀναχήρυξις (Bic?) etiam in textu voci στεφανηφορίαν supra- 

Beripta leguntur. — 20 μέγα͵ κλέος αἰεὶ ante μεγάλῃ insertum est in 

edd. — ἀεὶ α (΄ μ' et edd. ante Beckium, αἰεί cett. — In textu a. 

voci χλέος glossa ἐστι δηλονότι τῷ ἀνθρώπῳ fxev suprascripta egt. 
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ἐστι, δηλονότε ἐχείνῳ τῷ ἀνθρώπῳ, ᾧ τινε dy. ἕσπηται, ἤγουν 

ἀχολουϑησῃ τὸ σὸν γέρας, ἤτοι κἡὶ σὴ τεμὴ ἡ λαμπρά. ἄλλα δὲ 
(16) τῶν ἀγαϑῶν, τουτέστιν ἄλλα δὲ ἀγαϑὰ ἐπὶ ἄλλους ἔβησαν 

ἀντὶ τοῦ ἔργονται. πολλαὶ δὲ ὁδοί εἰσιν, ὧν ἑχάστη εἰς διάφο- 
pov εὐπραγίαν ἄγει βοηϑούντων τῶν ϑεῶν, ἤγουν πολλαὶ δὲ xai 
διάφοροι εἰπραγέαε εἰσίν, ὧν ἄλλον ἄλλης ἐστὶ τυχεῖν βοηϑούν- 
των τῶν ϑεῶν. 

19. Th. ᾿Επειδὴ ὁ ᾿Αλχιμέδων xat ὁ Τιμοσϑένης νεώτεροι 

ὄντες ἐνίχησαν, διὰ τοῖτό φησιν, ὅτε ἡ προσοῖσα ὑμῖν μοῖρα 
προσῳχείωσεν ὑμᾶς τῷ αἰτίῳ τῆς γεννήσεως di, τουτέστι ἐξ 
ἁπαλῶν ὀνύχων εὐτυχεῖτε. 

gl. 19..* * ὦ. --- σὲ xai τὸν ἀδελφόν. — ὥσπερ ἀπὸ χλή- 

pou φχείωσεν. ---- ἡ εὐτυχία. | 

20. Germ. Zzvi γενεϑλέῳ ὅτι ἀνάχειται τῷ Ζηνὶ ἡ 

τῶν παίδων ὕβη. 

gl. 20. τῷ τῆς γεννήσεως αἰτίῳ. — * Ζεύς. — 91. φανε- 

ρώτατον ἐν τῇ πάλῃ" — πρόφατον ἢ * διὰ τὸ μέτρον. ---- 29. 

* * τὸν σὸν ἀδελφόν. — * * ἤτοι ἐν τῇ ᾿Ολυμπίᾳ. ---- 38. ἐν 

πάλῃ. --- 24. ἐστί, — * τινὰ αὐτόν. --- εὐπρεπής, ὡραῖος. --- 

ἐν τῇ πράξει. — 25. ἤγουν οὐ χαταισχύνων τὸ χάλλος διὰ τῶν 
πράξεων, ἀλλ᾿ ἐν ἀμφοτέροις ϑαυμαστός. — 36. ἀνεχηρυξεν. 

— ἐν τῇ ̓ Ολυμπίᾳ. — 97. ἐν. — τὴν δολιχὸν ἤγουν πολὺ vav- 
τιχὸν ἔχουσαν. — * * πατρίδα ὑμῶν. 

1. 2 ἐχ. τ. ἄνϑρ., dv, ἦγ. ἀκχολ., οἱ ἥτοι --- λαμπρὰ om. ἐ΄. --- 

2 ἀχολουϑήσει a ξ΄. --- 2. 8 ἄλλα δ᾽ ἐπ ἄλλον ἔβαν, τουτέστιν χτλ. edd. — 

8 ἐπ᾽ ἄλλου q, ἐπ᾽ ἄλλον edd. — 4 Post ἔρχονται in edd. hsec leguntur: 

πολλαὲ δ᾽ ὁδοὶ σὺν ϑεοῖς) πολλαὶ ὁδοὶ γίνονται εἰς τὸ εἶ πράσ- 

σειν τῶν ϑεῶν βουλομένων" 7) πολλαὶ δὲ ὅὃδοί εἰσιν χτλ. — 8 Bcholium 

Thomanum omm. edd. --- ἐπεὶ δὲ £&'. — 9 διὰ τοῦτο μ' ξ', διατοῦτο cett. 

— φησὶν codd. — ἡμῖν μ' ξ΄. --- μοίρα s. — 10 ἡμᾶς ξ΄. — 11 ἁπαλλῶν. 

φ', ἀπαλῶν ξ΄. — 14 Lemma ego addidi. — 20 Ad v. 25 hsec ad- 

scripsit glossator in b: | σύναψον τὴν κατὰ μετὰ τοῦ ÉAEy x ov. — 

15. 
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19—27. M. "9 Τιμόσϑενες, ὑμᾶς δὲ ἐχλήρωσεν, ἤγουν 

ἔταξεν ἡ τύχη ἐν τῷ Ζηνὲ τῷ γενεϑλίῳ, τουτέστιν ἐν τῇ νεότητε, 

ἐφ᾽ 7) τιμᾶται γενέϑλιος Ζεύς, ὡς ἔφορος δηλονότι τῆς γεννή- 

σεως. ὃν μέν, ἤγουν ἔστε μὲν ὄν, τουτέστι σὲ ἐν τῇ Νεμέᾳ πρό- 

5 φαντον (21), τουτέστιν ἔξογον, λαμπρόν" τὸν ᾿Αλχιμέδοντα δὲ 

τὸν σὸν ἀδελφὸν ἐποέῃησεν ἡ τύγη ᾿Ολυμπειονέχην παρὰ τῷ λόφῳ 

τοῦ Κρόνου. ἦν δὲ Ó ᾿Αλχιμέδων χαλός, ἤγουν εὐειδὴς εἰς τὸ 
ὁρᾶν αὐτόν τινα (34), xaà τῷ ἔργῳ, τουτέστι xal διὰ τὴς πρά- 

ξεως οὐ χατελέγχων, ἤγουν οὐ xaratayóvow τὸ εἶδος ἤτοι τὴν 

10 μορφήν, ἐξένεπεν (26), ἤγουν ἀνεχήρυξεν, ἀντὲ τοῦ ἀναχηρυχϑῆ- 

vat ἐποέησε νιχῶν ἐν πάλῃ τὴν πατρίδα αὐτοῦ τὴν Alrwvay τὴν 

δολιχήρετμον, ἤγουν τὴν paxpois ἐρετμοῖς, ἤτοι μαχραῖς κώπαις 

χρωμένην, τουτέστε τὴν ναυτεχῆν. : 
28. Germ. θὕτως ἀποῤῥητέον. διὰ τί εἶπε ξενέου xat 

δ οὐχ εἶπε φελέου; xai τῶν ἑτέρων ct παραδηλῶν σοφώτερον, 

ὅτε xai ξένιοι ἧσαν oi 4ἰγινῆται χαϑὸ διχαιότατοι " παραχολού- 

ὅημα ἃἂὲ τοῦ διχαίου, οὐχὲ τοῦ ἀδέχου, τὸ ξενοδογεῖν. 

1 Lemma Τιμόσϑενες, ὄμμε (ὕμμε edd. ante Beck.) δ᾽ ἐχλάρω- 

σεν (ἐχλάρωσε edd. ante Beck.) est in edd. nisi quod omm. 

Beck, Heyne; — σύνταξις margo μ' ξ΄. — ἤτοι edd. — 2 ἐν deleri 
LÁ 

voluit Heyne. — διὲ μ' in textu, ζηνὶ in marg. — τουτέστι ζηνὶ 

ἐν a. — 4 ὃν μὲν ἐν Νεμέᾳ τουτέστι" σὲ ἐν τῇ Νεμέᾳ κτλ. edd. — 

Jyov» ἔστι μὲν ὃν om. ἐ΄. — ἔστεν μ΄. — ἔστιν ὃν μὲν 2. — os ξ΄. 

—. 4. D πρόφ. (sio) ε΄, πρόφατον cett. codd. mixti — 7 ἤγουν] xal s. — 

-8 xal ante διὰ om. ξ΄. — 8. 9 zo. συγχατ. ξ΄. — 9 ἦγ. (om. οὗ) 

καταισχ. ι". — ἤγουν ι΄. — 10 μορφήν. ᾿Βξένεπεν κρατέων᾽ ἥγουν 

&vex. edd. — ἐξένεπε /". — ἐπεχήρυξεν ξ΄. --- ἀντὶ τοῦ (αὐτοῦ 5) 

omm. edd. — 11 rjv ante Aly. om. ε΄. — 12 jy. τὴν su ξ' edd., 

Jy. toig ἐφ΄. — μαχροῖς (μαχραῖς &', μαχρᾶν μ΄) ἐρετμοῖς ἧτοι 

{ἤγουν ἐ) omm. edd. — 18 τὴν om.,". — 14 Ante οὕτως dolevi 7. 

— διατί U. —: 15 τί U. — 16 αἰγενῖται U. 
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gl. 28. * εἰς τὴν Aiywavw: — * * ἐν τῇ Αἰγίνῃ. — σωστιχή. 

— τοῦ ἐφόρου τῆς τῶν ξένων ὑποδογῆς. — 29. σύνεδρος. --- 

ἐνεργεῖταε" --- t ἐπιμελεῖται, ἀξιοῦται. — * δεχαεοσύνη. --- 30.. 
* 43 

ἐπέχεινα τῶν ἄλλων. — * ὅπερ πρᾶγμα. ---- 81. ἐστί. --- xai 

νεύει ὡς ἡ Αἰγινητῶν φιλοξενέία. ZEE 5 

32. Germ. "0 τε γὰρ πολὺ xai πολλᾷ bénot] 0 τι yàp. 

πολύ, τὸ φιλοξενεῖν, xat πολλὰ xal πολλαχῶς εἰς τοὺς φελοξε- 

νουμένους ῥέποι, ὥστε μὴ διαχρίνειν ἐν ὀρϑῇ φρενὲ παρὰ χαι-. 

ρόν, δυσπαλὲς xat δύσχολον ὑπάργει. 

᾿ Germ. Τὸ φρενὶ μὴ παρὰ χαερὸν τοῦτό ἐστιν ὅπερ: δὴ 10. 

τοῖς ἄλλοις ἀδύνατον, τοῦτο τοῖς Αἰγινήταις εὐχερέστατον. 

gl. 39, διχαίᾳ, — τοῦτο. ---- γνώσει. ---- ἀλλ᾽ ἐγχαέρως. --- 

33. δύσχολον. ' 

30—33. Pal. “ὅπου yàp ὑπάργεε πλῃϑος πολὺ λαοῦ παντο- 

δαποὺ νεῦον εἰς πολλά, εἰς ἀδιχίας λέγω, πλεονεξίας, xat τὰ τοι- 16 

atta, τὸ εὑρεϑῆναέ τινα ἐξ ἐκείνου τοῦ λαοῦ ὥστε διαχρίνειν τὸ 

χαλὸν xai τὸ ἀγαϑὸν ἐν διχαίᾳ φρενὶ μὴ παρὰ τὸ πρέπον, δύσχολον 

ὑπάρχει. τοῦτο δὲ λέγει διὰ τοὺς παρόντας νιχητὰς ὡς χαλῶς 

xai διχαίως ζῶντας ἐν τῇ Αἰγίνῃ πολυανϑρώπῳ οὔσῃ. 

28—33. 1}. ' πειδὴ ἡ Aiytva νῆσός “ἐστε xat τοὺς παρα- 30 

4 Ad v. 31 hec adscripsit glossator in b: ἤγουν ἐν τῇ Αἰγίνῃ 

συῤῥεῖ πλῆϑος πολὺ ξένων (et nune ab alia fort. manu scriptum) 

ὅπερ ῥέπει εἰς πολλὰ διανοήματα χατὰ τὰς γνώμας, ἀλλ᾽ ὅμως διρε- 

χεῖται καὶ χρίνεται ἐν ὀρϑῇ γνώσει μηδαμῶς ἔξω τοῦ πρέποντος. 

Qus ab Oxx. male descripta sunt. — 7 φιλοξενοῦν U, tacite corr. 

Mommsen. — 10 Delevi δὲ post ro. — 10. 11. ὅπερ δὲ τῶν ἄλλων 

U, corr. Mommsen. — 11 αἰγινέίταις U. — 16 εὑρεϑῆναι τινὰ U. — 
20 Scholium Thomanum omm. edd., e codice Aug. B edidit Momm- 

sen (Schol. Germ. p. 39. 40. — Lemma ἔνϑα σώτειρα διὸς ξενέου 

πάρεδρος ἀσχεῖται ϑέμις est in ξ΄. — νῆσος ἐστὶ As" μ' ξ΄ φ'. 

Seholia Pindar. ed. Abel. 19 
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e M - - ω 
πλέοντας ὑποδέχεται xai φιλοξενεῖ, διὰ τοῖτο εἶπεν ἀσχεῖσϑαε 

ἐν αὐτῇ τὴν πάρεδρον τοῦ ξενίου Διὸς Θέμιν, ἐπαινῶν τοὺς 
, f 4 * 1 , 

Αἰγίνητας ὡς οὐ μόνον φιλοξένους ὑπὲρ πάντας ἀνϑρωπους, 

ἀλλὰ xai μετὰ διχαιοσύνης τοῦτο ποιοῦντας πρὸς O ἐστιν ἡ 
, o 4 ^ , , 

5 χατασχευη" O tt δὴ πρᾶγμα πολύ ἐστε xai ῥέπει xal vebet 

πολλὰ xat xarà πολύ, ὁποία ἐστὶν 7; τῶν Αἰγινητῶν φιλοξενία 
o M M - 

πρὸς ἅπαντας, δυσπαλὲς xai δύσχολον ἱπάρχει διαχρίνειν τοῦτο 
᾿ ^ A. - PI , , Ἀ 3 5} 

τὸ πρᾶγμα ἐν ὀρϑῇ xat διχαίᾳ φρονησει μὴ παρὰ xatpóv, ἀλλ 
9 , , Y. / J $445 , , ἐγχαέορως. τουτέστιν ἔχεε μέν τις φιλοξενίαν, αλλ: oU δύναταε 

10᾽ διαχρένειν πρὸς τένας δεῖ ταύτην ποιεῖν xai πρὸς τίνας οὔ, ἀλλ᾽ 

ἀλόγως ἐργάζεται. Αἰγινῆται δὲ xal. πολλὴν ταύτην ἔγουσε xat 

μετ᾽ ἀληδοῦς διαχρίσεως ταύτην μεταχειρέξονται. 
» * Ld ^ , 

M." Eva, ἤγουν ἐν τῇ Αἰγίνῃ, ἐπιμελείας ἀξιοῦται θέμις, 
E * - [i , * - 1 edili. / Vv ^ , / 
ἀντὶ τοῦ “έχῃ, πάρεδρος τοὺ Διὸς rot ἐφόρουϊτων ξένων, μά- 

— 5 4 Ἃ -. 

16 λιστα πάντων τῶν ἄλλων ἀνϑρώπων. xat γὰρ ὅπερ (30) ἂν ἢ 

τι πολὺ xa) πολλαχόσε, ὕγουν eia πολλὰς ὁδοὺς τείνεε διαφε- 
, Ld - —- - ῥούσας ἀλλήλων, τοῦτο διοιχεῖν ἀσφαλεῖ xptaec λογισμοῦ xai 

3 kd — , P d - € ^ / διχαίᾳ οὐχ ἔξω τοῦ ἐγχαέρου, ἤγουν τοὺ ἁρμόζοντος, δυσχερές 

1 δια τοῦτο ΓΔ “ (" φ'. — σκῆσϑαι 8 u ξ΄. ---- 2 αὐτῷ E φ'. --- τὴν 

ϑέμιν πάρ. ι". — διὸς διὸς ϑέμιν Aug., διὸς τὴν ϑέμιν Mommsen. — 

ϑέμιν om, ι"΄. — 8 αἰγινῆτας μ' g'. --- ὡς] ἤγουν φ΄. — ὅ δὴ] γὰρ 

σι" μ' E φ΄. — πολὺ ἐστὶ ΛΑ μ΄. — 6 πολλᾶ zu φ΄. --- xatà πολὺ 

Mommsen (ex Aug. Β 3), χαταπολὺ ΓΔ, πολλαχόσε cett. — ὁποῖα 

ἐστὶν u' &' φ'. — 7 δύσπαλες Mommseni ed. — διαχρίνειν deest apud 

Mommsenum. — 9 τουτέστιν bis scriptum est in I. — τὶς A4. — 10 δεῖ 

om. 2. — xal πρόστινας i". — 12 μετὰ s. — ταῦτα Mommseni ed. — 

13 Lemma ἔνϑα σώτειρα Διός est in edd. — 14 δίχη om. ξ΄. — ἡ 
πάρεδρος edd. — 16 Post ἀνθρώπων in codd. mixtis scholium Thom. 

ad v. 298—923 insertum est. — Ante xai γὰρ lemma ὅτι γὰρ ent in 

.“", ὅτι γὰρ πολύ in z μ' ξ' φ', ὅτι γὰρ πολὺ xal πολλὰ ῥέπει in edd. 

— Ante lemma σύνταξις est in z, idem legitur in marg. μ΄ ξ΄. — 

ὅπως ξ΄. — 16 τίνει E'. — 17 ἀσφαλλεῖ a. 
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ep - ^— — ^ “- 

ἐστιν ὠσπερ ἐν αὐτῇ τῇ Αἰγίνῃ δηλονότε πλῆϑος συῤῥεῖ ξένων 
, , — - διαφέρον τὰς γνωμας, εἶτα ὀρϑῶς διοιχεῖταε. 

gl. 33. z παρὰ τῶν ϑεῶν νενομοδετημένη φιλοξενέα. --- 

* * τῶν ϑεῶν. — 34. τὴν ὑπὸ ϑαλάσσης περιεχομένην νῆσον. 

— 395. πάντοϑεν ἰοῦσιν. — ὑπέϑηχεν. — 80, ἔρεισμα xol 

ἀσφάλειαν. --- ϑείαν. ---- 91. ὁ ἐπιών. 

38. Germ. 10 μὴ χάμοε τοῦτο δὲ ἀλλοπαϑές. ἐπέϑηχε 

γὰρ τὸ ἔργον ἐχεῖνο τῷ χρόνῳ, ὡς λέγομεν ἐπί τε τοῦ ἀέρος 

xat τῆς ϑαλάσσης, ἡνέχα ἐν νηνεμέᾳ ὦσι, γελᾶν, τὸ ἐπισυμβαῖνον 

τοῖς ϑεωροῦσι πάϑος ἐχείνοις ἐπεντεϑέντες. ἀχόλουϑδον δὲ xal 

τὸ ἀμειδὴς ὁ Αιδης. 

gl. 38. τὸ τοὺς ξένους ὑποδέχεσθϑαι. — 39. Δωριχῴῷ᾽ --- 

2 διαφέρων q ξ΄. — Post διοικεῖται hzc in. edd. ante Boeckhium 

leguntur ex schol. vet. excerpta, quorum initium tantum et finis in 

edd. Beck. et Heyn. scripta sunt: ἄλλως. ὅ, τι γὰρ πολὺ καὶ πολλὰ 

ῥέπει. γνωμιχόν ἐστι τὸ λεγόμενον. συντείνει δὲ εἰς τὸ περὶ φιλοξενίας 

τῶν Αἰγινητῶν. σημαίνει δὲ τοῦτο - ὅπου γὰρ ἂν ἢ τι πολὺ xol πολλα- 

χοῦ ῥέπειν δυνάμενον περὶ τοῦ τοιούτου προνοῆσαι χαὶ κατὰ τρόπον 

οἰχονομῆσαι καὶ xav ὀρϑόν, δυσχερὲς τοῖς πολλοῖς ἀεὶ γίνεται. olx 

εἶναι φησὶν ἀξένους τοὺς Αἰγινήτας χαϑάπαξ, οὐδὲ μὴν ἀχρίτως ὑπο- 

δέχονται τοὺς παραγινομένους οὗτοι πάντας, ὡς ὃ Τηλέμαχος φησὶν 

ἐπὶ τῆς Πηνελόπης" τοιαύτη γὰρ ἡ ἐμὴ μήτηρ πινυτή περ ἐοῦσα, 

ἐμπλήγδην ἑτέρως γε τιμᾶ. — Ad v. 33 hec leguntur in marg. μ' ξ΄: 

παλαιὸν (παλ. om. &')* ἐπισημειοῦται τὴν λέξιν τῷ χ, ὅτι τεϑμὸν νῦν τὸ 

δόγμα καὶ τὴν δόχησιν εἴρηκεν. — Ad v. 34 autem hsec habet glos- 

dator libri b: ἁλιερκέα)] ἀντὶ [l. ἀπὸ] τῆς ἅλς ἁλός, καὶ τοῦ ἕρκος, ὃ 

περίβολος χαὶ τὸ τεῖχος. — 7 Delevi δὲ post τό. — 8 ἐχείνων τῶν 

χρόνων U et Mommsen, qui «aut αὐτῷ τῷ χρόνῳ &ddendum, aut 

ἐχείνῳ τῷ χρόνῳ scribendum est» annotavit. — "Post λέγ. delevi ydo. 

— 9 τῆς Mommsen addidit. — γελᾷν Mommsen edidit. — 10 ἐπεν- 

τιϑέαντες U. — 11 «Proverbium ? an fragm. poets?» Mommsen. — 

12 Ad τοῦτο hsc adscripsit glossator in b: ἤγουν τοῦτο τὸ εἶναι 

tv Álywav κίονα δαιμονίαν πᾶσι τοῖς ξέγοις. 

19* 

10 
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* τῷ ^ Apyelq. — οἰχουμένην, χατεχομένην " σύναπτε δὲ πρὸς 

τὸ γώραν᾽ τὸ δὲ ὁ δ᾽ ἐπαντέλλων χρόνος διὰ μέσου. 

A0. T'h. Αἰαχὸς ἐχ μὲν νομίμου γυναιχὸς Πηλέα xai 7ελα- 

μῶνα γεννᾷ, ἐκ δὲ Ψαμμάϑης Νηρηΐδος οὐ xarà νόμον αὐτῷ 

5 συνελϑούσης Φῶχον" ὃν ὡς νόϑον ἀδελφὸν Πηλεύς τε καὶ TeAa- 

μῶν ἀποχτείναντες διὰ τὸ μὴ χοινωνὸν σχεῖν τοῦ πατρῴου χλή- 

ρου, ὁ μὲν εἰς Σαλαμῖνα, Πηλεὸς δὲ εἰς Θετταλίαν παραγίνεται. 

τελευτήσαντος δὲ Αἰαχοῦ xal ἐρήμου βασιλέως τῆς νήσου ἀπο- 

λειφϑείσης Ἰριάχων τις ' Apretoe συλλέξας πλῆϑος ἐξ ' Apyous 
Ν ew - ? , * 

10 εἰς 4ἔγιναν ἐλϑὼν xacotxet. εἰσὶ δὲ οἱ Ἀργεῖοι τὸ ἀνέχαϑεν ἐχ 

15 

γένους Δωριχοῦ. 

38—40. M. Τεϑμὸς δέτις ἀϑανάτων, ἤγουν συνϑήχη δέ 

τις, βουλὴ τῶν ϑεῶν, χαὶ ταύτην τὴν χώραν τὴν ἁλιερχέα, ἤτοι τὴν 

ϑαλάσσῃ περιεελημμένην, παντοδαποῖς (35) ξένοις, ἤγουν ἀπὸ 

παντὸς τόπου ἀφιχνουμένοις, ὑπέστησε χίονα δαιμονίαν, ἤτοι 
' * 9 Υ͂ 

ϑείαν 7) ὀλβίαν, τουτέστιν ὑποχειμένην ἐποίησεν εἰς ἀνάπαυσιν 
| . 

xal ἀσφάλειαν παντοδαπῶν ξένων ὥσπερ el τις xloya ὑπόϑοιτο 

3 Scholium Thom. omm. edd. — Lemma ἱστορία ὅπως ἦλθον. 

&oysio. εἰς alywav (alywa & ) est in μ' ξ΄ q', ὅπως ἦλϑεν (sic) εἰς 

αἴγιναν 5, historia quomodo venerunt argivi in zginam /". — γάμου 

I. — 4 ψαλμάϑης u', ψαμάϑης cett. codd. mixti. — αὑτῷ μ΄. — 

6 ἀπέκτειναν i". — τὸ om. μ΄. — χοινὸν ξ΄. — τοῦ πρώτου I, 

τοῦ α A. — 7 εἰς ἀλαμήνα ξ΄. — mn. τὲ φ'. — παραγίνωνται Γ. — 

8. 9 χαταλειφϑήσης u', ἀποληφϑείσης Γ΄. — 9 τὶς Δξ φ'. — τις — 

"Agyove om. z. — συλλεξάμενος codd. mixti. — 10 οἱ om. ξ΄. — τρα- 

νεχάϑεν (sic) ΓΔ. — 19 ἀϑαν. om. /". — 14 περιειλημένην q, περι- 

εἰλλημένην u'g'. — ἤγουντοι a, ἧἦτοι ι΄. — 17 εἴ τινα edd. — 

κίονα ὀλβίαν a et edd. — ὑπέϑειτο a, óx. οἴκῳ omm. q et edd., cf. 

Beckium p. 434: «Pro ultimis ὡσπερεὶ etc. in Ms, Bodl. est: ὥσπερ 

εἴτις κίονα ὑπόϑει (sic) τᾷ οἴχῳ, MSS. a. f. y. ὑπόϑειτο (debebat 
ὑπέϑετο) olxo.» 
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οἴχῳ. ὁ δὲ (97) ἐπερχόμενος χρόνος τοῦτο ἐνεργῶν εἴϑε μὴ 

ἀτονήσειε. διὰ μέσου τοῦτο τὸ δὲ ἑξῆς" παντοδαποῖς ὑπέ- 

στησε ξένοις χίονα δαιμονίαν Δωριεῖ λαῷ ταμεευομένην ἐξ Ala- 

χοῦ, τουτέστιν ὑπὸ τῶν ᾿Αργείων" ot γὰρ ᾿Αῤγεῖοι tot Δωριχοῦ 

γένους" διοιχουμένην μετὰ τὸν Alaxóv. ἐχ dtóc xat Αἰγίνης ἡρωΐ- 

δος Alaxóc, ἀφ᾽ ἧς παρωνομάσϑῃ ἡ πόλις ἡ Altra. 
41. Pal. Τούτους ἐπιβούλους εὑρὼν ἑαυτοῦ ὁ Ζεὺς ὀργι- 

σϑεὶς παρέδωχε τῷ Παομέδοντι χτίσαι τὸ ἤ]λιον τοῦ Λαομέδον- 

τὸς τούτους ἐξαιτησαμένου" ot δὲ εἵλοντο συλλγπτορα τὸν Ata- 

χόν. €x τούτου γοῦν τοῦ τείγους τοῦ χτισϑέντος παρὰ τοὺ 

Αϊαχοῦ ἑάλω ὕστερον ἡ Ἰροία. 

T. Ποσειδῶν xai' AnólÀow xai" Hpa xai ἕτεροι τῶν ϑεῶν 

᾿ἐπεβούλευσαν τῷ dit τῆς ἀρχῆς χαϑελεῖν. xal ὃς αἰσϑόμενος 

"Hoav μὴν ἐν ἀέρι χρεμᾷ χρυσοῦν ἄχμωνα αἰωρήσας ἐχ τῶν 

αὐτῆς ποδῶν, Ποσειδώνα δὲ χαὶ ᾿Απόλλωνα χαταδιχάζει ἐπηρε- 

τῆσαι Παομέδοντι πρὸς τὸν τῆς ̓ ἰλίου cetytapóv. οἱ δὲ συμπα- 

ραλαμβάνουσιν Alaxóv: δὲ ἥντινα δὲ αἰτέαν, αὐτὸς λέγει ὅτε ἣν 

πεπρωμένον πορϑηϑῆναι αὐτὴν xai παραδεδόσϑαι πυρί. τούτου 

δὲ οὕτως ὄντος οὐχ 7v ϑεμιτὸν ἔργον ϑεῶν ἀνδρῶν χαταβεβλῆ- 

σϑαι χερσί. διὰ τοῦτο οὖν συμπαρέλαβον Alaxóv, ἵνα ἐχ τοῦ 

δομηϑέντος αὐτῷ τείχους ἁλώσιμος ἔσται ἡ πόλις διὸ xai oi 

» , 

1 Lomma ὃ δ᾽ ἐπαντέλλων χρόνος ante ὃ δὲ est in edd. — 2 τὸ 

δ᾽ ἑξῆς q. — 8 ». εὐδαιμονίαν q. — Θ ἡ ante Aly. omm. codd. 

mixti. — 7 Scholium Palatinum ad v. 55 adscriptum est. — 12 Scho- 

lium Thomanum omm. edd. — Lemma ἱστορία (hsc vox in marg. s 

legitur) tívoc χάριν ποσειδῶν xal ἀπόλλων τὴν τροίαν ἔχτισαν (Pxt. 

T. tQ. 2) εἴ μ' in. marg, καὶ ξ' φ' in. textu habent. — ποσειδὼν ξ΄. — 

14 xosuu& I, χρημνᾶ u', xotuvà &. — ἄμμωνα A. — 185 δὲ 0m. /", 
— 17 ὅτι om. ξ', — ἦν ΓΔ «΄, omm. cett. — 18 πορϑῆναι i" u ξ' φ'. 
— 19 ὄντος οὕτως s. — 20 διατοῦτο ΓΛ ἐ' & 9. — συμπαρέβαλον «". 

— 91 ἀλώσιμος s μ' φ', ἀλώσημος £. ᾿ 

10 

15 

20 
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εἰσπηδήσαντες εἰς τὸ τεῖγος τρεῖς δράχοντες oi μὲν δύο xacame- 
, — * € PT — 1 ^ 

σόντες ὀλωλασι δηλοῦντες ὡς τὸ ὑπὸ τῶν δύο ϑεῶν δομηϑὲν τεῖ- 
9 [4 M € Ὁ » * $3 - b 4 

706 ἀνάλωτον ἔσται, ὁ δὲ εἷς ἐντὸς εἰσῆλδε τῆς πόλεως ἐν auprr- 

μῷ, ἐπεὶ xai oí πόλιν πορϑοῦντες βοῇ χρῶνται. 

gl. 41. τὸν Αἰαχόν. ---- *.t ὁ ᾿Απόλλων. ---- ὁ μέγιστος βα- 

σελεὺς τῆς ϑαλάσσγς. --- 42. * t τῇ Ἰροίᾳ. — τῶν τειγῶν mepr- 

βολήν" τὸ δὲ ἐπὶ πρὸς τὸ ᾿Ιλέῳ σύναπτε. --- 48. * χατασχευά- 

σαι᾿ —'* * χατασχευάσειν. ---- συμπράχτορα. --- Δ... τὴν Τροέ- 

ay. — * t μεμοιρασμένον. --- A5. ἐγεερομένων. — 40. ταῖς 

τὰς πόλεις πορϑούσαις. 

47. Germ. Λαῦρον ἀμπνεῦσαι χαπνὸν ἀντὲ τοῦ ἐμπυρι- 

σϑῆναι. ΝΕ 

gl. 41. σφοδρόν. --- ἀναπνεῦσαι ἐχ τοῦ χάοντος αὐτὴν 

πυρός. — 48. γλαυχοὺς ἔχοντες ὠπας. — 7, πόλις. 

47.48. Germ. 'H ἀναπνοὴ διττῇ ἐστε λέγεται γὰρ xai εἰσ- 

πνοὴ xai ἐχπνοη. γλαυχὸν (48) δέ ἔστε τὸ μέσον λευχοῦ xai 

μέλανος " ἔχει γὰρ xai τὸ λευχόν. ἔλαβε δὲ εἶδος ἀντὲ γένους" 

ὥφειλε γὰρ εἰπεῖν ὄφιες " τοῦτο δέ ἐστε τὸ πλεονεχτούμενον. 
* * gl. 49. * τὸν vewati χατασχευασϑέντα᾽ εἰ βούλει 

1 / 4 , r !» 3 3 τὸν νεωστὶ χατασχευασϑέντα πύργον, λέγε ὑποστέξων εἰς τὸ 

ἐχτίσϑη. — 50. * χατέπεσον. 

91. ΤΆ. 0i μὲν τὸ δατιζομέν xougtQouaty, tva μὴ ἀσύν- 
M 

δετον 2, λέγοντες αὖϑε δὲ xal αὐτόϑε ἔνϑα  xaréneaov, 

—— — ὠὄῴὄ--..-.-..-.-.-..- -. 

2 ἀπολώλασι (ἀπολασι ξ΄ ) codd. mixti. — 8 749: sz. — 3. 4 σει- 

ρισμῷ z q', σειριγμῷ u', συρισμῷ ξ΄. — 4 πόλεις 2. — gov? “μ΄ ξ΄ φ'. — 

11 λαῦρον pro λάβρον codd. nonnulli etiam in textu. --- 17 ἔχον γὰρ 

Ὁ et Mommaseni ed.; «Seribe ἔχει γὰρ aut ἔχον doa» Mommsen.. — 

22 Hoc scholium omm. 2 et edd. — δατιζομένω ΓΔ, δατιζόμενοι (", 

δατυζόμενοι cett, ; in textu D δ᾽ ἀτιζομένω, “Δ δατιψαμένω, u δ᾽ 

ἀτυζόμενοι exhibet. — 23 xai om. I* 
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ἀτιζομένω xal ἄτην xal βλάβην ἀπὸ τῆς πτώσεως ἔχοντες 

βάλον xai ἀφῆχαν τὰς Φυγάς. o6 δὲ δατιξζομένω ἀντὶ τοῦ 

εἰς πολλὰ ὑπὸ τῆς πτώσεως χαταχοπέντες φασί, λέγοντες ἀσὺν- 

δέτως. 

gl. 51. * αὐτόϑε. — ἀφῆχαν. --- * * τὸ πνοὰς χάλλεον διὰ 5 

τὸ μέτρον 7, τὸ φυχάς. 

48—51. Germ. 'H σύνταξίς ἐστιν αὕτη. ἐπεὶ ἐχτίσϑη 
νέον xai νεωστὶ τὸ τεῖγος, τριῶν δραχόντων γλαυχῶν xat λεὺ- 

xov ἐσαλλομένων εἰς τὸν νέον πύργον, oí δύο μὲν χάππετον xai 

χατέπεσον, αυἷϑι δὲ ἀτυζομένω xat ἀτυξόμενοι βάλον xat χατέ- 10 

βαλον xat ἀπέῤῥιψαν τὰς ψυχάς, ἤγουν ἀπέϑανον. * 

gl. 52. ὁρμήσας εἰσῆλϑεν. ---- * συρίξας᾽ — t ἀντισυρέξας. ᾿ 

— 53. ἐσαφήνιζε πρὸς τὸν Alaxóv. — ἐξ ἐναντίας κ) xaxóv. — 

φροντέζων. --- 94. * * σημεῖον. 

95. Th. Λαομέδων εἰπὼν τῷ Πραχλεῖ, γν τὸ χῆτος ἀνέλῃ, 15 

ὃ ἐπιὸν τὴν za pav αὐτοῦ ἐλυμαίνετο, δώσειν τοὺς αὐτοῦ ἵππους, 
ὡς οὐχ ἔδωχε, λαβὼν ᾿Πραχλῆς Πηλέα χαὶ Τελαμῶνα χατὰ τῆς 

Ἱροίας ἐστράτευσε xai εἶλεν αὐτήν. τὸ πρώτοις οὖν λέγεε δεὰ 

1 ἀτυζόμενοι codd. mixti. — χαί ante βλ. om. ξ΄. — ὑπὸ TI. — 

2 τὰς πνοὰς codd. mixti. — δατυζόμενοι codd. mixti omnes. — 8. Post 

πτώσεως in;" iterum ἔχοντες βάλον xol ἀφῆχαν τὰς πνοάς, οἱ δὲ datv- 

ζΖόμενοι ἀντὶ τοῦ εἰς π. ὑπὸ t. πτ. legitur. — 7 7 σύνταξις δ᾽ ἔστιν αὕτη 

U et Mommseni ed. — 9 πῦργον ἴ). — 10 βάλλον U, βάλον Mommsen 

tacite, recte, quamquam βάλλον est in textu nonnullorum codd. — 

11 ἀπέῤῥ. ἦγ. ἀπέϑ. τὰς ψυχὰς U, iacite corr. Mommsen. — 12 

ἀἀντισυρίξας ex ἀντὶ τοῦ συρίξας corruptum esse videtur, in a glossa 

συρίξας legitur, ad quam m. 2, ut vid, in marg. ov μέξας adscripsit. 

— 15 Hoc scholium omm. edd. — Lemma ἄτερ παίδων est in codd. 

mixtis, qui preterea ἱστορία, ὅπως (πῶς 2) ἡρακλῆς τὴν τροίαν 

ἐπόρθησεν (-σαν z) habent in marg. --- εἶπε I! — τῷ omm. codd. 

mixti. — 16 ὁ ἐπιὼν z, ὃ ἐπὶ I. — 17 τῆς om. (΄. — 18 αὐτὴν 

IV', αὐτὸν cett. — οὖν om. Γ. — λέγειν 2.- 
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Πηλέα xai Τελαμῶνα, τὸ δὲ τετράτοις διὰ Νεοπτόλεμον. 
τέταρτος γὰρ οὗτος ὡς πρὸς Αἰαχόν, εἴπερ οὗτος μὲν υἱὸς 

᾿Αχιλλέως, ᾿Αγιλλεὺς δὲ Πηλέως, Αϊαχοῦ δὲ Πηλεύς. 

gl. 55. ἡ πόλις. — * t ἰδέαις" — * * ἐπὶ ταῖς σαῖς" δέον 

' δ εἰπεῖν τεᾶς πρὸς τὸ χειρός, τεαῖς εἶπε πρὸς τὸ ἐργασέαες" 

10 

15. 

— 56. d Aiaxé. — πορϑεῖται. — 51. οὕτως. — 58. τοῦ μέγαν 

χτύπον διὰ τῶν βροντῶν ποιοῦντος. — 59. γωρίς. --- * * σοῦ. 

— 60, * Πηλεῖ xai Τελαμώνε᾽ — * * τῷ Τελαμῶνι. --- τῆς ἁλώ- 

σεως. — 61. * t τῷ Νεοπτολέμῳ. 

41—61. M. Τὸν παῖς ὁ Λατοῦς; ὄντινα, ἤγουν τὸν Αἰαχόν,. 

ὁ υἱὸς τῆς Λητοὺς ó' Ἀπόλλων xal ὁ Ποσειδῶν ὁμεγάλην βασιλεύων 
βασιλείαν μέλλοντες ἐπιτεύξειν, ἀντὶ τοῦ τεύξειν, ἤγουν χατα- 

σχευάσειν στέφανον ἦτοι περέβολον, περιτείγισμα τῷ ᾿Ιλέῳ, 

ἐχάλεσαν συνεργὸν ἕνεχα τοῦ τεέγους, ὅτι (MÀ) zv μεμοιραμένον 
χινουμένων πολέμων ἐν μάχαις πορϑητιχαῖς τῶν πόλεων ἀνα- 

πνεῦσαὲ αὐτήν, ἤγουν τὴν πόλιν, λάβρον χαπνόν, ἀντὲ τοῦ ἀνα- 

πνοὴν ἀναπέμῴφαε σφοδροῦ χαπνοῦ, τουτέστι πυρπολῃϑῦῆναι. 

γλαυχοὶ δὲ (48) δράχοντες τρεῖς, ἤγουν στιλπνοὶ τοὺς ὀφϑαλ- 

1 τετράτοις A", τετάρτοις cett. — 2 ὡς] ὃς 2. — 9 ἀχιλέως 8. — 

7 kd σέϑεν (v. 59) hec adscripsit glossator in b: ἔσται ἁλώσιμος ἡ 
πόλις, ἀλλ᾽ ἅμα τοῖς πρώτοις σου παισί, τουτέστι τῷ Τελαμῶνι ἄρξε- 

ται ἡ Ἴλιος ἁλίσχεσϑαι xol τοῖς τετάρτοις, ἤγουν τῷ Νεοπτολέμφ. --- 

10 Lemma omm. Beck, Heyne, ὃν π. ὃ ΔΛ. est lemma in ed. Bockh., 

τὸν παῖς in /'. — σύνταξις marg. μ ξ΄. — τὸν om. ἐἰ΄. — λατοῦς [a Ὁ] 

edd. inde a Beckiana. — 11. 12. ὃ μεγ. — βασιλείαν om. «"΄. --- 12 ἀντὶ 

τοῦ τεύξειν om. s. — ἐντεύξειν edd. (nisi quod τεύξειν Oxx.). — 12. 13 

σχευάσιν a. — 18 στεφάνους E. — ἤτοι] xai [q] edd. — περιτείχημα 

μ΄. — τῷ ἡλίῳ qs et edd. ante Oxx. — 14 ἐχάλεσε ξ΄. — μεμοιρασμέ- 

vor codd. mixti. — 16 xiv. τῶν πολ. codd. mixti. — 16 ἤτοι & &' y. — 

καπνοῦ z. — 16. 17 ἀναπνοὴν ἀναπνεῦσαι τουτέστιν ἀναπέμψαι aq. x. 

su E φ' ei ἀντὶ τοῦ ἀναπνοὴν ἀναπνεῦσαι 09. x. est glossa Mosch.. 

in codd. mixtis. — 17 χαπνοῦ σφοδροῦ edd. — tovt. πυρπ. omm. 

edd. — πυρπολυϑῆναι ι", πῦρ πολυϑῆναι &. 
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DIN M! "5 [j - 3 A5 , , y . “μοὺς xal τῇ évopáaet ἐχφοβοῦντες; ἐπεὲ ἐχτίσϑηῃ νέον, ἤτοι. πα- 

ῥαχρῆμα, τὸν πύργον, ἤγουν τὸ τεῖγος ἐσαλλόμενοι, ἀντὲ τοῦ 

εἰσπηδῆσαι πειρώμενοι, οἱ δύο (90) μὲν χατέπεσον, αὐτόϑι δὲ 
. 3 ζό Y TO τόμ 0 .- Ὁ. N ὀ - A οὰ ἀτυζόμενοι, ἤγουν ταραττόμενοι, ἐν ἄτῃ γενόμενοι, τὰς πνοὰς 

, - ’ - 

ἀπέβαλον, ἦτοι ἀπέπνευσαν, ὁ εἷς δὲ εἰσῆλϑε Boraase, ἀντὶ τοῦ 

συρέξας. ἔννεπε δέ (53), ἀντὶ τοῦ εἶπεν εὐϑὺς ὁ ̓ Απόλλων ὁρμαΐί- 
Χ ^ p nd , * ! / νων, ἤγουν διαλογιζόμενος, σχοπῶν τέρας ἐναντίον, τουτέστιν 

-ἐχϑρόν, οὐ δεξιόν" vj Πέργαμος, ἤγουν ἡ ἐξοχὴ τοῦ τείχους, ὦ 

ὅ 

ἥρως Αἰαχέ (56), ἐπὶ ταῖς σαῖς ἐργασίαις, ἤτοι χατασχευαῖς ' 

τῆς χειρός, ἀντὶ τοῦ ἐπὶ ταῖς ἐργασίαις τῆς σῆς χειρός, ἀλίσχε- 
d , ^ * » - ΄-ὠ 

ται, ἀντὶ τοῦ ἁλωσιμος ἔσται. οὕτως ἐμοὶ λέγει, avri τοῦ νοεῖν 

δίδωσι, τὸ πεμφϑὲν φάσμα, ἤγουν v; πεμφϑεῖσα ὄψις τοῦ Δεὸς 
- - —- e Dd ) , - . 

τοῦ υἱοῦ τοῦ Κρόνου τοῦ τῶν βαρυήγων βροντῶν αἰτίου" οὐχ 
F- , . 

ἄτερ (59), ἤγουν οὐχ ἔξω τῶν ἀπογόνων σου ἁλώσιμος ἔσται, 
»" , ^ 3 " »-“ - 

ἀλλ᾽ ἅμα τοῖς πρώτοις σοῖς ἀπογόνοις, ἤγουν τῷ Τελαμῶνε, 
P d , 3 ^ , - €3/ )! t- , 
ἄρξεται; touréatty ἀργὴν λήφεται τοῦ ἁλίσχεσϑαι, xal τοῖς ἀπὸ 

1 ὁράσει codd. mixti et edd., ante Oxx. — ἤγουν ,". — 2 πῦρ- 

15 

yov 4" ξ' qf. — ἥτοι z, ἥτοι (supraser. ἤγουν) μ΄. — 4 ταταττόμενοι ἡ 

4". — B ἀπέπν. ὃ ἦλθε q. — 6 ἔννεπε δ' ἀντίον est lemma 

in edd., ἔνεπε δ᾽ in ξ΄. — σύνταξις legitur in marg. μ' ξ΄. — ἔνεπε 

ξ΄. — δὲ om. /", minio additum est in φ'. — 8 δ. ὑπέργαμος ξ΄. — 

.9 ἤγουν /''. — ἥτοι xataox. omm. qz μ' & φ' et edd. ante Beck. — 

10 τῆς χειρὸς --- ταῖς ἐργασίαις omm. μ΄. — τῆς y. omm. 6 φ' 

$t edd. ante Beck. — ἀντὶ — χειρὸς ] sic ἐ΄, nisi quod σαῖς pro 

«ταῖς in eo legitur, ἀντὶ τοῦ ἐπὶ ταῖς ἐργασίαις τῆς 2xlhgóc, ἀντὶ 

“τοῦ ἐπὶ ταῖς ἐργασίαις a, ἤγουν διὰ τῆς σῆς χειρός edd, τῆς σῆς 

«χειρός 4 ὁ μ' ξ' q'. — 11 ἀντὶ τοῦ codd., ἤγουν edd. — ἀλήσιμος Σ. 

-- Ante οὕτως lemma ὡς ἐμοὶ φάσμα λέγει Κρονέδα est in edd. — 

12 πεμφὲν a. — 18 βαρυήχον a, βαρύχων ξ΄. — αἰτίω ex αἰτίων 

.&. — 14 παίδων σέϑεν post οὐκ ἄτερ est in edd. — σοῦ φ΄. — 

ἁλώσιμον 1", — 15 ἅμα μὲν toic φ'. | 
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σοῦ ϑηλονότε τετάρτοις, ἤτοι τῷ Νεοπτολέμῳ, ἁλώσεται δη- 

λονότι. 

gl. 61. 1 τῷ Νεοπτολέμῳ. ---- * ó' Απόλλων. — * εἰπων. 

62. Germ. Ξάνϑον) Auxía ὄνομα τοὺ τόπου xci ἐχ vot 

ὅποταμοῦ τοῦ ἐχεῖσε ῥέοντος τὴν γώραν σημαΐνει. 
Th. 'Ey Ξάνϑῳ, ἐν ᾿Αμαξόσιν, ἐν ἤΙστρῳ πρὸς τοὺς ᾿ Υπερ- 

βορέους ἐτιμᾶτο ᾿πόλλων, ὥσπερ xat Ποσειδῶν ἐν τῷ ᾿Ισϑμῷ 

τῆς Πελοποννήσου, ἔνϑα τὰ Ισϑμια εἰς αὐτὸν ἐγίνοντο, xai ἐν 

τῇ ἐξοχγῇ τῆς Κορίνϑου. σύναπτε δὲ τὸ ποντέᾳ ᾿᾿Ισϑμῷ xai τὸ 

10 Κορένϑου δειράδι. 

gl. 62. * ποταμὸν ἐν Ἰροίᾳ᾽ — * * ποταμὸν Auxtiac. — 

68. * ἐργόμενος. --- 64. * ὁ τὴν γὴν τριαίνῃ χινῶν Ποσειδῶν. ---- 

65. * 1 ταχύ. — ἐχίνει. — 66, ἀποχομέξων. — 67. εἰς τὴν Αἴγι- 

vay. — τοῖς αὐτοῦ, ἤτοι τῷ ἅρματι. --- 68, * ἐξοχῇ. — ἐπιτη- 
15 ρήσων. --- 69. εὐωχέαν. ---- ἔνδοξον. 

θ4---69, Germ. “0 ᾿θΘρσοτρέαινα δὲ τάνυε xat παρώξυνε 

τὸ ϑοὸν ἅρμα ἐπὶ τῇ ᾿Ισϑμῷ τῇ ποντίᾳ xai ἐπὶ τῇ δειράδε τῆς 

Κορίνϑου, ἐποῴφόμενος xai μέλλων ἰδεῖν τὴν δαῖτα τὴν χλυτῆν, 

ἀποπέμπων τὸν Alaxóv ἀνὰ ταῖς ἵπποις ταῖς γρυσέαις δεῦρο xol 

40 ἐνταῦϑα εἰς τοῦτον τὸν τόπον, ἤγουν ἐν τῇ Αἰγένῃ. οἱ τοιοῦτοι 

δευτέρα γενεά, τετάρτῃ δὲ ὁ Πύῤῥος ὁ χαὲ Νεοπτόλεμος. τρέταν 

γὰρ ἐπορϑήϑη ἡ Tota. 

1 vo. αᾳ 5 μ' E q', ἤγουν i" et edd. — 4 Lemma ego addidi. — 

Delevi 7 ante “υχέαν. ---- £x (?)-Mommmasen edidit, sed £x re vera est in 

codice. — ὅ τὴν y. σημ. ego addidi. — 6 Hoc scholium omm. z et edd., 

e óod. Augustano B edidit Mommsen in Seholiis Germani p. 42. — 

6. 7 ἐν τοῖς ὑπερβορέοις ἐ' μ' € 9. — 7 ὃ ἀπ. &€. — ποσειδὼν (c. — 

8 πελοποννήσου ε΄, πελοπονήσου cett. — ἐγένετο (' u' & q. — 9 novtiay- 

ἐσϑμὸν e sentenlia Triclinii /" μ΄ ξ΄ 9'. — 10 δειράδα «" u' E φ', δειράδ 

ἐποψόμενος Mommsen (ex Aug. B). — 16 Ante Ὁ delevi ἢ οὕτως. 

— 390 Post Aíyí(vg Mommsen (sic) inseruit. — οἱ τοιοῦτοι ad Peleum 

et Telamona spectat. — 21 τρίτον] τρίς ὃ δίς 3 — 29 γάρ] δὲ 3 
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^. ? gl. 70. 700. — ὅμοιον" ὁ μὲν γὰρ τοῦτο, ὁ δὲ ἐχεῖνο ἀπο- 

δέχεται. 

61—70. Μ. Ὡς ἄρα ὁ ἄρα ἀντὶ τοῦ 07. οὕτω δὴ ὁ ϑεὸς ὁ 

᾿Απόλλων σαφῶς εἰπὼν εἰς τὸν Ξάνϑον τὸν zocauóv ἀπὸ τούτου δὲ 

τὴν Λυχίαν ϑέλει δηλοῦν, ὕπειγε, τουτέστιν ἔσπευδεν ἐλαύνων τοὺς 

ἕππους δηλονότι, xal ἐχ τούτου εἰς τὰς ᾿Αμαξόνας τὰς χαλαῖς 

ἕπποις γρωμένας, ἤγουν τὰς πολεμιχάς, xoi ἀπ᾽ ἐχείνων εἰς τὸν 
Ld , 9. Δ , e α 2 - , lacpov τὸν ποταμόν, τουτέστιν εἰς τὴν Σχυϑίαν ὁ ὀρσοτῥιαίνης 

δέ (64), ὕγουν ὁ Ποσειδῶν ὁ τὴν τρίαιναν φέρων, ἀποπέμπων 
. - » * , δ ν . τὸν Αἰαχὸν δεῦρο, ἤγουν «às, τουτέστιν εἰς τὴν Αἴγιναν, ἐν 
- 4 , ep . * * 

χρυσοῖς ἵπποις, ἐπέτεινε τὸ ταχὺ appa, troc ἐπέσπευδεν ἐπὶ 

τὸν ᾿Ισϑμὸν τὸν περὶ τὴν Κόρινϑον xat ἐπὶ τὴν δειράδα, ἤγουν 
Ἢ . 2008 “ , 4 - , * - * 

τὴν ἐξοχὴν τῆς Κορίνϑου, ϑεασόμενος τὴν δαῖτα, ἀντὲ τοῦ τὴν 
, . s - * δϑυσίαν τὴν χλυτην, ητὸι τὴν εὐχλεῇ, τὴν περιᾳδομένην, τὴν ve- 

- - ᾿ - a * ^ , 

λουμένην αὐτῷ, ἐχεῖ δηλονότι. τερπνὸν δὲ (70) ἐν τοῖς ἀνϑρω- 

ποις, τουτέστιν ἐν τοῖς ἀνϑρωπίνοις πράγμασιν οὐδὲν ἔσται 
^ -Ἁἤ * . — v 

avri τοῦ ἐστίν, ἐν ἔσῃ μοέρᾳ ταττόμενον, πᾶσε δηλονότι, you 
* . - ' * * . οὐδέν ἐστιν ἡδὺ ἐν τοῖς ἀνϑρωπένοις πράγμασιν, ἐφ᾽ ᾧ mávréc 

ἐπίσης τερφϑῆήσονται, διὸ οὐδὲ τοῖς δεοῖς δηλονότι οἱ αὐτοὶ có- 
9 

ποι ἀρέσχουσιν. 

8 ἄρα «". — ὃς ἄρα ϑεὸς σάφα εἴπας est lemma in [4] edd., 

lemma om. a. — σύνταξις « ξ΄ in marg. — d ἄρα a, ὥς ἄρα (", τὸ 

ἄρα ξ΄. — 4 τὸν ποταμὸν om. ε΄. — ὅ λυχείαν 2, )vxaiav u', Àv- 

καίαν ξ΄. --- ϑέλη a, — ἔσπευδον q. — 6 Inde ἃ voce ἁμαζόνας (aic) 

iterum incipit liber Vrat. — χαλοῖς ει“, χαλάς ξ΄. — 7 ἤγουν aqu, 

ἤτοι ceti. — ἀπ᾿ αι, ἀπὸ ceti, —8 εἰς τὴν om. a. — 11 χρυσαῖς 

aqu', χρυσοῖς cett. — ἤγουν ἔσπευδε (Bic) /". — 12 τὸν ante περὶ 

om, ξ΄. — xal] 3) 4". — 18 τὴν om. ε΄. — ξοχὴν 4. — 14 ἤγουν 

(C. — εὐχλεῇ aq, εὐχλεᾶ cett. — 15. 16 δηλονότι. Τερπνὸν δ᾽ ἐν 

ἀνθρώποις) τουτέστιν edd, — τ. δὲ ἐν v. ἀνθρώποις om. q. — 

17 δηλ. om. (". 

10 

15 
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gl 71. * τῷ" — * * τοῦ διὰ τὸ πέτρον. — 79. δόξαν, 

-Zv ἔσχεν ἐχ πάλης. --- 13. ἤγουν μηδεὶς uéndtv ἐπαγέτω pot. — 

10 

.18 

74. ἐν τῇ. -- * t ὁμοίως. — 15. τὴν ἀπὸ τῆς πάλης vixyy. — 

76. ἄλλην δ᾽ ἐρέω μετὰ ταῦτα, ἤγουν ἐν ἀνδριχῇ ἡλιχίᾳ. 

70---77. Th. Τὸ τερπνὸν ἐν ἀνϑρώποις προχατάστασές 
. J . ^" * « ΓΝ 

ἐστιν οὗ μέλλει εἰπεῖν περὶ τοῦ Μελησίου, ὃς ἦν ἀλείπτης ' AÀxc- 
. , “ — - Á *. * 

μέδοντος xai τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ Τιμοσϑένους. ἐνίχησε δὲ ot τος 

ὁ Μελησίας νέος ὧν ἐν τῇ ᾿θλυμπίᾳ. βούλεταε οὖν Πίνδαρος 

ταύτην τὴν νέχην εἰπεῖν νῦν, xal ἐπειδὴ τὸ παιδιχῆς νέίχης μεμνῆ- 

σϑαι-μέμψιν ἂν αὐτῷ παρὰ τῶν ἀχουόντων ἤγαγεν, ὡς ἤδη 

πρεσβύτο» ὄντος τοῦ Ἠελησίου, φησίν" εἰ δὲ ἐγὼ ἀνέδραμον 

ἐν τῷ ὕμνῳ χῦδος xai δόξα τῷ Μελησίᾳ ἐξ ἀγενείων, ἤγουν * 

εἰ ἐπαινέσαιμε αὐτόν, ὅτε ἀγένειος ὧν ἐν ᾿θλυμπίᾳ πάλαι νενί- 

χῇχε, μὴ βαλέτω με ὁ φϑόνος ἐντραχεῖ λίϑῳ, ἤγουν μηδεὶς διὰ 

φϑόνον χαχῶς αἰγορευέτω με. ἐρέω γὰρ xal λέξω ἐν τῇ Νεμέᾳ 

ταύτην τὴν χάριν, ἤγουν ἣν ἐν τῇ πάλῃ νέχην ἔσχεν ὁμώς xat 

ὁμοίως, ἤτοι ἀγένειος ὦν. τὴν δέ, xal ἄλλην δὲ μάχην ἀνδρῶν 

£x παγχρατίου, ἐρέω ἀπὸ χοινοῦ. xai γὰρ ἀγένειος ὧν ελησίας 
3 * - * , 4 

ἐν ᾿θλυμπίᾳ xai ἐν Νεμέᾳ ἐχ πάλης ἐστεφανωϑη xai ἀνὴρ γενό- 

5 τὸ omm. Vrat. οὐ edd. — Ante ἐν in /'" δέ, in cett. codd. mixtis 

οὐ edd. δ᾽ est. — ἀνϑρ. τοῦτο mg. ξ΄. — €6 οὗ] οὐ q'. — ἦν om. 
I. — 8 εἰς τὴν Ὀλυμπίαν A. — B. δὲ ὃ π. ξ', B. οὖν ὃ π. Γ' — 9 

γίχης] μνήμης ξ΄. — 10 αὐτῶν x. ξ΄. — 11 πρεσβήτου A, περβυτέ- 

oov φ', πρεσβυτέρου cett. codd. mixti et edd. — Post φησὶν in 

edd. εἰ δὲ ἐγὼ ΜΜελησίᾳ ἐξ ἀγενείων ἥγουν insertum est. — 192 δό- 

ξαν “ [uw] et edd. inde 8δὺ Oxx. cum glossa Thom.-Triclin. — 

18 ἐν τῇ 0A. μ΄. — πάλῃ si" u' qj. — νενίχηχε DA, ἐνίχησε cett. — 

14 uo. z μ΄. — ἐντραχεῖ scripsi, ἐν τραχεῖ codd. et^ edd. ante 

Oxx. τραχεῖ cett. edd. — 15 λέγω ξ΄. — χαὶ post λέξω insertum 

'est in χε" μ' ξ' φ΄. — 16 τὴν om. /". — 17. 18 τὴν δὲ — ἀγένειος 

ὧν om. ξ΄ haplographicea neglegentia. — 17 τὴν δὲ] omm. Beck, 

Heyne, τὰν δ᾽ ἔπειτα cett. edd. — χαὶ om. Γ΄ 
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μενος παγχράτιον ἐν Νεμέᾳ ἐνέχῃσε. τὸ δὲ μάχην ἀνδρῶν (16) 

λέγει,. ἐπειδὴ ἀνὴρ ὧν παγχράτιον πρὸς ἄνδρας ἠγωνίσατο. 

71---Τ7. M. Εἰ δὲ ἐγὼ διὰ τοῦ ὕμνου εἰς τὸ χλέος ἀνατρέ- 

γω τοῦ Μελησίου τὸ ἐξ ἀγενείων, ἤγουν τὸ ἐχ παίδων αὐτῷ 

γεγενημένον, μὴ βαλέτω pne φϑόνος λίϑῳ σχληρῷ, ἀντὲ vot ὅ 
διασυρμῷ ὀνειδιστιχῷ, βαρεῖ. χαὶ ἐν τῇ Νεμέᾳ (14) γὰρ ὁμοίως 

ἐρέω, ἀντὲ τοῦ λέγω, ταύτην τὴν γάριν, τουτέστι τὴν τιμὴν,. 

τὴν νίχην ὑπάρξαι δηλονότι αὐτῷ" τὴν δὲ τῶν ἀνδρῶν μάχην, 

ἀντὲ τοῦ τὴν δὲ νέχην τοῦ ἀγῶνος, ὃν ἡγωνίσατο ἐν ἀνδρὸς 

ἡλιχίᾳ, ἔπειτα, ἤγουν μετὰ ταῦτα, λέγω ὑπάρξαι: αὐτῷ ἐν παγ- 10. 

χρατίῳ. 

gl. 77. * ἤγουν ὁ προαϑλήσας οἶτος εἰδὼς τὴν μάχην ὡς 

δεῖ μεταχειρίζεσθαι, χάλλιστος ἂν ἀλείπτης ἄλλων γένοιτο" 

τοιοῖτος δὲ xat ὁ ἤὲελησίας. ---- ἕτερον. — 18. εὐχερέστερον. 

— ἀνόητον ὥστε διδάξαι" * ὁ γάρ τι ποιήσας οὗτος xai διδά- 15 

ξας αὐτὸ ἄριστος. — 79. * * τὸ μὴ πρότερον διδαχϑῆναι. -- 

80. ἐλαφρότεραι πρὸς διδαχῆν. — ἤγουν τῶν μὴ προχατωρϑω- 
χότων ὃ διδάξουσιν. — 81. ὁ πειραϑεὶς τούτων xai προχατωρ- 

1 παγχράσιον ξ΄. — ἐν Νεμέα mm. edd. — 2 λέγειν s. — πρός ΓΔ a, 

εἰς cett. — 83 Lemma εἰ δ᾽ ἐγὼ μελησία (ua. ἐ") est in codd. mixtis 

et edd. — σύνταξις marg. e μ' ξ΄. — 4 μειλησίου i". — ἐξ ἀγενείου (", 

ἐξ ἀγένειον Vrat. — ἤγουν aq", ἥτοι cett. — m. αὐτὸ ξ΄. — ὅ γενη- 

μένον a. — με]. μὲν q. — 6 βάρει s. — 8 ἐρέω — χάριν om. ez. --- 

9 δηλονότι om. ι΄. — 10 τὴν δὲ] τήνδε /", τὴν Vrat. — 12 Glossam 

Thomanam .1 solus servavit; Triclinius glossas Thomanas ad vv. 

71. 78 in hune modum coniunxit: Τὸ ói/0d6a09« δέ, ἤγουν ὃ προα- 

ϑλήσας οὗτος εἰδώς .... τοιοῦτος δὲ xol ὁ Μελησίας " ὃ ydo τι ποιή- 

σας οὗτος χαὶ διδάξας αὐτὸ ἄριστος. --- Deest hoc scholium in s. — 

o om. 2. — οὕτως 4. — 18 τῶν ἄλλων edd, — 14 χαὶ excidit in edd, 

inde ab Oxx. — 16 πονήσας edd. — 15. 16 διδάξαι φ' et Bockh, 

διδάξει ξ', διδάξας cett. codd, et edd., et διδάξας est etiam in glossa 

Thomana, nisi quod ibi ex Γ' «διδάξαι vel διδάξεινν enotavi. 
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"m , ' * , ^ ϑωχως. — * ἢ διδάξει. — 82. ἐξογώτερον xai χρεῖττον. --- 

* τῶν μὴ πειραϑέντων. -- 88, ποία μηχανή; ἔστε δὲ τὸ τίς 
« -- , 

τρόπος ἑρμηνεία τοῦ xetvog. — αὐξήσει xal νιχητὴν ποιήσει. 
— 84. τῶν ἐπὶ ταῖς πανηγύρεσι τῶν ϑεῶν γινομένων ἀγωνων. ---- 

5 * [] - ΜΝ * * hj —— - 

5 85. ἀγαπητὴν αὐτῷ. τιμὴν. — λαβεῖν. 

71—85. M. Τὸ διδάξασϑαι δέ, ἀντὲ τοῦ τὸ διδάξαι τῷ 
^ N - i εἰδότι, ἤγουν τῷ ἐμπεέρῳ, τῷ ἐπισταμένῳ, ἐστὲ ῥαἕτερον, ἥτοε 
Ld « ’ N [4 

ῥᾷον ἀντὶ τοῦ ῥᾷδιον, ἤγουν εὔχολον. xa) ὁ Μελησίας δηλονύτε, 
22,22 1 τὸν 13À : S. χλλ χλεί rn ei μὴ αὐτὸς ἣν ἔμπειρος aD rcc, οὐχ ἂν ἄλλους ἀλείφων ἐποέεε 

10 νεχᾶν. τὸ δὲ μὴ προμαϑεῖν ἄγνωμον, ἤγουν ἄπειρον xal avezt- 

t2üetov εἰς διδασχαλέαν ἑτέρων. τῷ εἰδότε εἰπὼν εὔχολον εἶναε 

τὸ διθάξαε ὥφειλεν ἐπαγαγεῖν" τῷ δὲ μὴ εἰδότι οὐχ εὔχολον " 
e * ᾿ “ . M 
ὁ δὲ ἐπὶ τὸ πράγμα μετατέϑησε τὸν λόγον xat grat τὸ μὴ προ- 

9 -ν ΝᾺ ν 3 λέ σ . Χλ e. € Y * 

pa ec) δὲ ἄπειρον, ταυτὸ λέγων ὠὡσπερ εἰ ἔλεγεν" ὁ δὲ μὴ προ- 
. hl P d - 

15 μαϑὼν ἄπειρος τούτου δηλονότι, ἤγουν τοῦ διδάξαι. χουφότεραε 
«ἃ “-- Y 3 — — 

γάρ, ἀντὲ τοῦ χοῦφαι, ἤγουν ἐλαφραί, ἀμαϑεῖς ai φρένες τῶν 

ἀπειράτων, ἧτοι τῶν μὴ πεπειραμένων, τῶν μὴ προμαϑόντων. 
- Δ 1 »y 4 - Ἣ » y € 

χεῖνα δὲ τὰ ἔργα ἐχεῖνος (81) ἂν εἴποι, ἤγουν ὁ me- 

πειραμένος, zepatcepov, ἀντὲ τοῦ περαιτέρω, ἤγουν ἐπὲ πλέον 
b xy Ld 

90 τῶν ἄλλων λέγοι, τίς τρόπος, ?)rot τίς ὁδός, τίς μηχανὴ προβε- 

2. 8 ἐστι — χεῖνος in ΓΔ post ἀγώνων v. 4 legitur. — 6 δὲ om. 

4. — δὲ τοι edd. — τὸ omm. qz. — 7 ὁ. ἤγουν t". — 7. 8 ἥτοι oaov 

om. 4. — 8 ἀντὶ ἤγουν ἀντὶ s. — ἤγουν αι", ἥτοι cett. — 11 διδα- 

σχαλέαν codd., Oxx., Beck, Heyne, διδασχαλίας cett. edd. —  sbxvAov 

Vrat. — 12 τὸ δὲ μὴ &.— Post εἰδότε in εἰ οὐκ εἰδότι insertum est. 

— 14 μὴ om. ξ΄. — 14. 15 μαϑὼν edd. ante Oxx. — 15 ἤγουν om. 

£. — 17 ἤγουν i". — μὴ] δὴ ξ΄. — πεπειρασμένων Vrat. — 18 Pro 

verbis χεῖνα — εἴποι in edd. hoc lemma legitur: χεῖνα δὲ (δ᾽ Boeckh) 

ἐχεῖνος ἂν εἴποι ἔργα. — χεῖνος ἂν 4. — ἤγουν aq, ἥτοι cett. — 19 

περαίτερος q. --- ἀντὶ τοῦ περαίτερον (sic) ἀντὶ τοῦ περ a. --- ἐπιπλέον 

i" u' φ'. — 20 λέγοι Beck pro λέγω. — ἥτοι] ἢ codd. mixti et edd. 
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"2 Y ^ , , ΄ ^ ; 4 - t -ν * , 

βάσει ἄνδρα, τουτέστιν αὐξήσει, δοξάσει ἐχ τῶν ἱερῶν ayavoy - 
λλοντ n MS "n5 « 9 ^ , . μέλλοντα φέρειν, avri τοῦ ἀποφέρεσϑαι δόξαν ποϑεινοτάτην, 

τουτέστιν ὑπερποϑουμένην. 

gl. 86. τῷ ΜἩελησίᾳ. — * ἐστί, — ἡ γὰρ τῶν μαϑητῶν 
δόξα πρὸς τοὺς διϑασχάλους ἀνέρχεται. ---- t ἀνέρχεται. — 87. 
y ' ? , M . ). , * 2 , € 
ἤγουν μετὰ εἰχοσιεννέα αϑλητὰς νεχήσαντας * ἀλειφϑέντας ὑπὸ 

Μελησίου. — 88. εὐτυχίᾳ Üeixp. — 89. ἀνδρείας. --- ἁμαρτών, 

ἀλλὰ xat ἀνδρεῖος dv. 

90. Th. Δέον εἰπεῖν τεττάρων παίδων, τέτρασεν 

εἶπε πρὸς τὸ γυέοες, xat ἔστιν ὅμοιον τὸ τεαῖς χειρὸς &py a- 
ataca (A2). 

gl. 90. τέσσαρας γὰρ παῖδας ἐνέχησεν ἐν τῇ πάλῃ. — 

ἐνέβαλε. --- * * τοῖς μέλεσιν. — 91. ὑποστροφὴν πρὸς τὸν 
Yv - Ἷ 

οἶχον. — ἄτιμον. — ἤγουν ὀνειδιστιχοὺς λόγους παρὰ τῶν αὐὖ- 

τοὺς ὁρώντων. 

92. Th. ᾿Επίχρυφον οἷμον ἤγουν ἐν σχότῳ πορείαν " 
€ LN Ü Y 9. 7 ὸ * - ι ' i4 ὁ γὰρ νιχηϑεὶς ἀτίμως τε πρὸς τὸν οἶχον γωρεῖ δεὰ τὴν ἧτταν 

χαὶ τοὺς ὁρῶντας αὐτὸν εἰς μυχτηρισμὸν ἄγει. διὰ τοῦτο ἐν νυχτὶ 

τὴν πορείαν ποιεῖται. 
f MI * 3 “Ψ gl. 93. Ἐ1 τῷ πάππῳ. — ὁ γὰρ πατὴρ αὐτοῦ προαπέϑα- 

νεν. — * 4 ἐνέβαλεν. ---- ἰσγύν. — 94. * ἐναντίον" ὑπὸ γὰρ 
- , , o € - - , 

τοῦ γήρως χαταβεβλημένος ὠσπερ ὑπὸ τῆς τοῦ παιδὸς Vixye 
2 , y τυ - , 4 , 2 , ἰσχὺν ἔλαβε xal τῆς τοῦ γήρως ἐπιλέλησται ἀσϑενείας. 

1 τουτ.] τουτέστιν ἤγουν u'. — ἤγουν αὖξ. τουτέστεν δοξ. φ'. — 

8 τουτ. ὑὕπερπ. om. 5. — 5 In glossa Thom.-Tricl. ἐστε pro ἀνέρχεται 

est in codd. mixtis. — 9 Hoc scholium om. 2. — δέον (hoe voc. 

abscisum est in I') δὲ (xol? D) εἰπεῖν ΓΔ, qui tamen ab hac voce 

novum scholium incipiunt. — τετράσιν I: — 10 ὅμ. τὸ] ὅμ. τῷ T. — 

16 Hoe scholium omm. καὶ ξ' y. — Lemma omm. I4. — 18 x«l δια- 

τοῦτο I* — 19 τὴν om. (΄. — 21 Glossa Thomana in Vrat. εἰ u' ξ΄ et 

in edd. prefixo lemmate ἀντίπαλον inter scholia legitur. — 29 ἀπὸ 

I. — 93 x. τὴν t. y. ἐπ. ἀσϑένειαν E. — ἐπιλέλασται T. 

10 

15 

20 
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86—94. M. Νῦν μὲν τιμή ἐστιν αὐτῷ, τῷ Μελησίᾳ δηλο- 

νότι τῷ ἀλείπτῃ, ὁ ᾿Αλχιμέδων νέχην ἑλὼν ὑπὸ ἀλείπτῃ τούτῳ 

μετὰ ἐννέα xal εἴχοσιν ἄλλους ὑπὸ τούτον γεγυμνασμένους " 
ὅστις (88), ἤγουν ὁ ̓ Αλχιμέδων, σὺν εὐτυχίᾳ ϑεοῦ, ἠνορέας δέ, 

ἤγουν ἀνδρίας οὐχ ἀμπλαχών, ἀντὲ τοῦ οὐχ ἄμοιρος yeyovas, 

οὐχ ἀποτυχαν, ἐν τέτρασι μέλεσι παίδων, ayri τοῦ ἐν μέλεσι 

τεσσάρων παίδων, περιφραστιχῶς ἀντὶ τοῦ ἐν τέτρασι παισίν, 

ἀπεϑήχατο, ἀντὶ τοῦ ἐπέϑηχεν ἐπαναστροφὴν (91) εἰς τὸν οἶχον 

αὐτῶν, ἔγϑιεστον, ἤγουν πάνυ μεμισημένην, xai ἀτιμοτέραν γλώσ- 

σαν, ἀντὶ τοῦ ἄτιμον ἤτοι ἀπαῤῥησίαστον, xai οἶμον, ἤγουν ὁδὸν 

ἐπέϑηχεν αὐτοῖς ἐπέχρυφον, τουτέστι λαϑραίαν xai ἀποφεύ- 

γουσαν τὰς ὄφεις τῶν ἀνθρώπων διὰ τὴν αἰσχύνην τῆς ἥττης, 

τῷ πατρὲ δὲ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ, ἤγουν τῷ πάππῳ αὐτοῦ ἐνέβαλε 

μένος, τουτέστιν ἰσγὺν τοῦ γήρως ἀντίπαλον, ἀντὲ τοῦ ἐναντίαν, 

ἤτοι χαταπονούμενον αὐτὸν ὑπὸ τοῦ γήρως ἀνέῤῥωσεν. 

gl. 95. * ἐν τῷ᾽ — t ἐν τῷ “Αιδῃ. — ἐπιλανϑάνεται παρὰ 

τὰν ἐν τῷ βίῳ. — 96. ápuóóta αὐτῷ ἥτοι χαλά. 

1 Lemma omm. aq Beck, Heyne, lemma νῦν μὲν est in /", νῦν 

᾿ μὲν αὐτῷ γέρας in cett. — σύνταξις " ξ΄ in marg. — ἐστιν ἐν αὐτῷ 
q. — ἢ &Axuuóov a. — 4 ἀνορέας a. — δὲ omm. 4 ε΄΄. — ὅ ἤγουν 

om. ε΄. — ἀνδρείας a Vrat. — 6 μέρεσι z. — 7 τεσσάρων aq, tet- 

τάρων cett. — τετράσι Vrat. — 8 ἀπέϑηχεν (om. ἀντὶ v. ἐπέϑη- 

xtv) ἀναστροφήν ι΄. — ἐπέϑηχεν (αὐτοῖς νόστον), ἐπαναστρ. Heyne, 

unde ἐπέϑηχε νόστον, ἐπαναστρ. Bockh leotore non monito. — 

9 ἀτιμωτέραν q et edd. ante Boeckh. — 10 ἤγουν /". — In q inter 

ἀπαῤῥησίαστον et x«l oiuov prius scholii veteris ad v. 70 colon 

(omisso tamen lemmate) nescio quo easu insertum legitur. — ἤγουν 

aqu", ἤτοι cett. — 11 ἀπέϑηχεν Vrat.— αὐτοῖς ἤγουν ἐπ. q. — ἐπέ:- 

χρυφον a. — λαϑραῖαν Vrat. μ΄. — 19 τῆς om. ξ΄. — 13 ἥτοι ξ΄. --- 

ἐνέβαλλε ξ΄. — 14 μένος vovt. om. 5. — 18 ἦτοι aq, ἤγουν cett. 

— αὐτὸν om. 4. — γήρας (΄. — ἀνέρωσεν a, ἀνέῤῥωσα z. 
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95. 96. M. Αἰδα τοι λάϑεται ἄρμενα πράξας ἀνὴρ] 

εἰς χατασχευὴν τοῦ ἀνωτέρω τοῦτο γνωματεύεται" ἤγουν ὁ ἄν- 

ὅρωπος ὦ παϑὼν ἀρεστὰ τῇ ἑαυτοῦ γνωμῃ, ἧτοι ὁ εὐτυχή- 

σας, τοῦ ϑανάτου ἐπιλανθάνεται, ἤγουν ἀνώτερος γίνεται τοῦ 

ϑανάτου, ἀνεπιστρόφως ἔχει αὐτοῦ τῇ εὐπραγίᾳ ἀναῤῥων- 

γύμενος. 

gl. 97. μνήμην αὐτῶν. ---- 98. * t ἀνιστῶντα. --- εἰπεῖν. ---- 

99. χαρπόν, ἤτοι τὴν νέχην. — οἶτοι γὰρ oi τοῦ ᾿Αλχιμέδοντος 

πρόγονοι. — ὕμνον. --- 100. ἐπειδὴ Τιμοσῦ ἕνης xai ᾿Αλχιμέ- 

δὼν ἔχτοι ἀπὸ βΒλεφιαδῶν ἤσαν. --- 101. τῶν τὰ στεφάνων φύλλα 

τοῖς νιχῶσι φερόντων. — 109. τοῖς προγόνοις — 1 τοῖς ϑανοῦ- 

σιν. — τῶν ἐπαίνων, oc λαμβάνουσιν οἱ ἀπόγονοι. ---- 108, ἔχατά. 

— ἐνεργούμενον. 

9ὅ---108. ΤῊ. Βούλεται εἰπεῖν περὲ τῶν τοῦ ᾿Αλχιμέδοντος 

Ad v. 94 hsec adseripsit glossator in b: ἥγουν τὸν πάππον αὐτοῦ 

χαταπονούμενον ὑπὸ tov γήρως ἀνέῤῥωσεν, τουτέστιν ἀχούσας ὁ πάπ- 

πος τὰς ἀριστείας τοῦ ἔγχονος (sic) ἀνεῤῥώσϑη. 

1 σύνταξις u' in marg., [4] Boeckh in textu. — τοι — ἀνὴρ om. (". — 

ἄρμενα ᾳξ' et edd. ante Heynium. — πρᾶξας 8. — 2 ἀνωτέρω aq&', 

ἀνωτέρου cett. — 8 ποϑὼν 4. — ἀρε Vrat. — αὑτοῦ ι΄. — ἤγουν i" . — 

ὃ omm. edd. — 4. B ἐπιλανϑ. — ϑανάτου om. q. — 5 ἀνεπιστρόφω a. 

— εὐπραξίέᾳ edd. — 5. 6 ἀναρωννύμενος a, ἀναῤῥωνύμενος qv'u'&. — 

8 V. 99 ad ἄωτον glossa καρπὸν et in marg. a glossatore scriptum xag- 

πὸς γὰρ τῶν καλῶν ἔργων ὃ ὕμνος legitur in b. — 9 ἀντισϑ. codd. 

mixti. — 10 τὰ τῶν στεφ. codd. mixti. — 12 Ad v. 103 haec adscripsit 

glossator libri b: ὥσπερ λέγομεν χαδδέπεσεν ἀντὶ τοῦ κατέπεσε δέ, 

τρέποντες τὸ t εἰς ὁ διὰ τὸ ἐπαγόμενον δ' ὥφειλε γὰρ εἶναι κατὰ δὲ 

ἔπεσε χαὶ κατασυγχοπὴν κατδέπεσε καὶ τροπῇ τοῦ τ εἰς ὁ καδδέπεσεν, 

οὕτω καὶ ἐνταῦϑα φαμὲν χαννόμον ἀντὶ τοῦ χατὰ. νόμον, τρέποντες 

τὸ T εἰς v διὰ τὸ ἐπαγόμενον ν' ὥφειλε γὰρ εἶναι κατὰ νόμον xai 

κατὰ συγχοπὴν κατνόμον, xal τροπὴ τοῦ τ εἰς P χαννόμον. — 14 

Hoe scholium om. v. — Lemma ἀΐδα τοι λάϑεται ἄρμενα πράξας 

ἀνὴρ est in ξ΄. — τῶν omm. I*€'. 

Seholia Pindar. ed. Abel. 20 

Vt 

10 
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o , ^ , Y € , Pd d 

προγόνων, ort χάλλιστοι ἧσαν. Àéyet οὐν᾽ ὁ πράξας ἄρμενα 
- , bd 

xa) ἁρμόδια ἑαυτῷ ληϑεται xal ἐπιλανϑάνεται παρὰ τῶν ἄλλων 
“ ἢ ΑἉ , - 

dy τῷ ἀΐδᾳ᾽ ἀλλ᾽ ἐμὲ γρὴ xai πρέπει φράσαε xal εἰπεῖν τὸν 
ei * , « 98 - 5 ^75 1 Χ M * νῦν ἐπινέχεον xai. ὑμνον coo. Αλχιμέδοντος, τὸν ἄωτον xai τὸν 

« « » A ; 4 J “ , 9 χαρπὸν τῶν χειρῶν, ἤτοι τὴν vixi, ἐγείροντα τοῖς BÀedeáóato 
, 3» ϑ ͵ Ὁ € wo. 4 , N- hr μνημοσύνην xat ἐνδύμησιν αὐτῶν " τουτέστιν εἰ xat οἱ βλεφιάδαε 

[4 , rr ^ 

ϑανόντες οὐχ &pyovcat elg μνημὴν ἄνϑρωποις, ὁποῖοί τινες ἤσαν 
3 - 

τὰς ἀρετάς, ἀλλ᾿ ἐγὼ νῦν ἐγχωμιάξων Ἰιμοσϑένην χαὶ ᾿Αλχιμέ- 
- * - , -ψ 

ὄοντα τοὺς αὐτῶν ἀπογόνους δείξω πᾶσιν ἀνϑρωποις τὴν αὐτῶν 
, 90. 10dperzv, xat ὅτι ἡ τούτων εὐδαιμονία xal πρὸς τοὺς ἀπογόνους 

ἀφῖχτο, οὃς οὐχ εἰχὸς γενέσϑαει τοιούτους μὴ προὐπαρχόντων 
$ AT ! 2 ! , à Nov αὐτοῖς χαλλίστων ἐχ προγόνων παραδειγμάτων. τὸ δὲ ἔχτος 

στέφανος περέχειταε (100) λέγει, ἐπειδὴ Τιμοσϑένης xai 
, ww - ey 

Αλχιμέδων ἔχτοι ἀπὸ Βλεφιαδῶν ἦσαν, aate τούτων στέ- 

15 φανος DÀedtádate ἔχτος περιετέϑη. τὸ δὲ ἔστε xat ϑαν ὀν- 
-- [7d - - 

τεσσε (102) τοῦτο λέγει) cct xai τοῖς προγόνοις ἡ τῶν παΐδων 
3 / δι "* o € M ^. , f» A εὐφημία χαϑίσταται, v, Ott ot τοὺς παῖδας ἐγχωμιάζοντες xal 

τῶν προγόνων εἰς μνείαν ἔργονται, ὡς ὁ ἐγχωμιαστιχὸς ἀναγ- 
P» χάζει νόμος. 

90 gl. 104. οὐ χωλύεε xal μὴ πρὸς ἐχείνους ἰέναι. ---- ὁ τάφος 
393 “ ον Y - —( , 3 J αὐτῶν. — 105. συγγενῶν. — ἤτοι τὴν τῆς νέχῃς εὐτυχίαν. 

4 - [2 ^ 

97—105. M. ' 4λλ᾽ ἐμὲ χρὴ ἀνιστῶντα μνήμην τοῖς βλεῴε- 

1 ἄρμενα Λξ' q'. — 3 τὸν om. ξ΄. — 4 ἐπίνιχον A. — ὕμνον xol 

ἐπινίχιον (". — χαὶ ante ὕμνον om. I. — ὅ ἤγουν ι". — 7 ποῖοί τινες 

J', ὁποῖοί τινες Vrat. — 8 τὸν τιμ. ἐ΄. --- 10 xai ὅτι] ὅτι xol Λ. — 

129 δὲ omm. codd. mixti οὐ edd., qui novum scholium & voce τὸ 

incipiunt. — 13 ὃ vu. i". — 14 βλεψιάδων ξ΄. — 15 £xroc Beck et 

Boeckh inseruerunt. — xei ex ΓΔ addidi. --- ϑανόντεσι (-αισι &') 

codd. mixti. — 16 τῶν om. μ΄. — 18 ὡς ἐ΄. — ὃ om. ξ΄. — 

22 Lemma ἀλλ ἐμὲ χρὴ μναμοσύναν (ἀλλ ἐμὲ χρὴ Vrat) omm. 

aqu" μ΄. — σύνταξις ει μ' ξ΄ in marg. Boeckh in textu. — τὴν ante 

μνήμην omisi cum aq«'. 
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date τῇ φυλὴ τοῦ ᾿Αλχιμέδοντος φράσαε αὐτοῖς ἐπινέχεον ὕμνον, 

ἄωτον τῶν γειρῶν αὐτῶν, ἤγουν χαρπόν, ὃν αἱ γεῖρες αὐτῶν 

ἠνεγχαν᾽ οἷς (100), ἤγουν τοῖς βλεφιάδαις, ἔχτος ἤδη στέφα- 

νος περίχειται ἀπ᾿ ἀγανων φυλλοφόρων, ἤγουν στεφανηφόρων, 

ἀντὶ τοῦ στεφάνων αἰτίων. ἔστε δὲ xal roig ἀποϑανοῦσι μέρος 

τι, ὃ πραττόμενον πρὸς αὐτοὺς χατὰ νόμους ἂν πράττοιτο" 

ἤγουν οὐ μόνον πρὸς τοὺς ζῶντάς εἰσί τινα χατὰ νόμους ἀποδε- 

δόμενα, ἀλλὰ xa πρὸς τοὺς ἀποϑδανόντας ἔστε τι μέρος, ὃ πρατ- 

τόμενον χατὰ νόμους dv πράττοιτο" τὸ τῶν ἐγχωμίων λέγει, ὃ 

ἐν τοῖς ἑξῆς σαφέστερον δηλοῖ. ἐπάγει γὰρ οὐ χαταχρύπτει δὲ 
(104) καὶ χόνις, ἤγουν ἡ γῆ, ὁ τάφος, τὴν ἀγαϑὴν ἀρετὴν τῶν 

συγγενῶν, ὥστε μὴ ἀναφέρεσϑαι δηλονότι αὐτὴν πρὸς αὐτοὺς 

ἐν τῷ τάφῳ. m 

106. Pal. ᾿Ιφίων xat Καλλέμαγος συγγενεῖς ' AAxquédovcog. 

ΤΊ. Επειδὴ 0 ᾿Ερμῆς ἄγγελος τῶν ϑεῶν ἐστε xal ἔστιν 

ἐν οὐρανῷ xai γῇ xal πρὸς τὸν “Αιδὴν ψυχοπομπός, δεὰ τοῦτο 

λέγει τῆς αὐτοῦ φωνῆς ἀχοῦσαι τὸν ᾿Ιφέίονα, ἣν εἰδωλοποιῶν 
ϑδυγατέρα αὐτοῦ χαλεῖ. 

gl. 106. t ἡ γὰρ ἀγγελία ϑυγάτηρ τοῦ λόγου. ---- ὁ ' AÀxt- 

μέδοντος πρόγονος. — 107. εἴποι ἄν. --- 108, τῷ αὐτοῦ ἀδελ- 

φῷ. — 109. τὸν ἐξ ἐλαίας στέφανον. --- * ἐν. — χόσμον. --- 

αὐτοῖς. — 110, ἤγουν νέχας ἐπὶ ταῖς νέχαις. — 111. * δοῦναι 

τῷ ᾿Αλχιμέθοντε χαὶ Ἰειοσϑένεε χαὶ Ἠελησίᾳ. — ποταπάς; 

1 τῇ φυλαχῇ q, τῇ φιλῇ μ΄. — αὐταῖς q. — 9 ὃν ἐχεῖρες a. — 

4 φυλληφ. a, φιλοφ. ξ΄. — ὅ. 6 tí μέρος ξ΄. — 6 χατὰ νόμον q. — 

πράττοιντο &'. — 7 οὗ om. q. — 7. 8 ἀποῦι ἀλλὰ Vrat. — 8 τι α, 

omm. edd., τι cett. codd. — 9 λέγω s. — 10 ἐπάγειν, τὸ ob a. — 

129 ἀναφέρεσϑαι aqu" &, ἀναφέρε μ' q', ἀνάφερε Vrat. e, ἀναφέρειν 

edd. — δ. αὐτῷ xg. a. — 15 Lemma 'Eguáa δὲ ϑυγατρὸς .ἀχούσας 

est in edd. — 6 om. ξ'. — ἔστιν om. I* — 16 x«l ἐν γῇ I. — ὅδη 

ΔΛ. — διατοῦτο Δ. — 17 ἰφίονα ΓΑ, iqiova cett. 
90* 

10 

15 

20 
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ταχείας. — 112. * àzocojoíz, αὐτῶν. — 114. μέμφιεν. — ἐναν- 

τίαν τοῖς χαλοῖς. --- μὴ ϑεῖναι τὸν Δία αὐτοῖς. — 115. ἀβλαβὴ 

xat ἀχένδυνον. —110. ' AAxipédovra xat Τιμοσϑένη xat Ἠελησίαν. 

--- αὔξει. 

5 106—116. M. '0 ᾿Ιφίων δέ, ὁ πατήρ, ὡς φασί τινες, τοῦ 

᾿Αλχιμέδοντος, ἐνέποε ἄν, ἀντὶ τοῦ ἀγγείλαι, μηνύσαι τῷ Καλλι- 

μάγῳ προσήχοντε χατὰ γένος xal τετελευτηχότε xai αὐτῷ τὸν 

χόσμον τὸν ἐν ᾿θλυμπίᾳ τὸν λιπαρόν, ἤγουν τὸν λαμπρόν, ὃν ὁ 

Ζεὺς παρέσχε τῷ γένει αὐτῶν διὰ τοῦ ᾿Αλχιμέδοντος, ἀχούσας 
10 αὐτὸς ὁ ᾿Ιφίων αὐτὸν τὸν χύσμον δηλονότε τῆς ᾿Αγγελίας τῆς 

ϑυγατρὸς τοῦ ᾿Ερμοὺ ἀγγελλούσης αὐτὸν πρὸς αὐτόν. ἀγαϑὰ 

(110) δ᾽ ἐπ᾽ ἀγαϑοῖς ἔργα, ἤγουν ἀγαϑὰ δὲ ἔργα συνεχῆ xai 

᾿ ἐπάλληλα εἴϑε ϑέλοι ὃ Ζεὺς δοῦναι αὐτοῖς, ὀξείας δὲ νόσους, 

τουτέστι σφοδρὰς xai ἐπιχινδύνους ἀπαλάλχοι, τος ἀποσο- 

15 βοίη, ἀπ᾿ αὐτῶν δηλονότι. εὔγομαι (113) ἐπὶ τῇ μοίρᾳ τῶν χα- 

1 ἀποσοβοίη Γ, ἀποσοβεῖ 4, et ἀπαλάλχει (pro ἀπαλάλκοι) cum 

glossa ἀποσοβεῖ αὐτῶν habet in textu liber Thomanus X. — 4 cite: 

ID, αὔξει 4 et αὔξει pro αὔξοι Triclinius in textu. — 6 Lemma ἑρμᾶ 

est in /", ἑρμᾷ δὲ ϑυγατρὸς (ϑυγατέρος 2) in cett. codd. mixtis et edd. 

(deest lemma in edd. Beck., Heyn.). — σύνταξις μ' in marg., Boeckh in 

iextu; ἄλλως ante lemma est in edd. ante Beckhium. — dg] ὃν ξ΄. 

— 6 ἐνέποι a" E', ἐννέποι cett. — ἂν omm. [4] edd. — ἀγγεῖλαε 

codd. et edd. ante Oxx. — μηνῦσαι ξ΄. — 7 τελευτικότι q. — 7. 8 

αὐτῷ τὸν ἐν ὀλυμπίᾳ (τὸν add. ΄) χόσμον τὸν Aum. codd. mixti 

et edd. — 10 αὐτὸν ὁ ἰφίων (om. αὐτόν) τὸν /'. — 11 ἀγγελούσης 

ᾳ 5 μ' ξ' φ΄. — Ante ἀγαϑὰ lemma ἐσθλὰ δ᾽ ἐπ᾽ ἐσϑλοῖς est in edd. 

preter Beck. Heyn. — 12 δ᾽ ἐπαϑοῖς a. — ἤγουν δὲ ἀγ. ἔργα (^, 

om. a. — 13 ϑέλει Vrat. — 14 ἀπαλάλχει Vrat. — 15 Ante εὔχομαε 

lemma εὔχομαι est in ε΄, εὔχομαι ἀμφὶ χαλῶν μοῖρα vr (sic) in ξ', 

εἴχ. ἀμφὶ καλῶν in edd. (lemma omm. Beck, Heyne) — σύνταξις μ' 

in marg, Bockh in textu. 
* 
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λῶν, τῇ διδούσῃ δηλονότι αὐτοῖς τὰ χαλά, μὴ ϑεῖνας αὐτὸν τὸν 

Δία, ἀντὲ τοῦ μὴ ἐᾶσαι συμβῆναι Νέμεσιν διγόβουλον, ἀντὶ τοῦ 

φϑόνον ἐναντία βουλευόμενον, ἀλλ ἄγων, τουτέστε χυβερνῶν 

τὸν βίον αὐτῶν δηλονότε ἀβλαβῇ αὐτούς τε εἴϑε αὔξοι xat τὴν 

πόλιν αὐτῶν. 

. 8 φϑόνου ξ΄. — 4 δηλ. ἀβλ. om. /'. 



3 

10 

b 
Li 
o 

᾿Επίνικοι ᾿Ολυμπιονίκαις. 

᾿Εφαρμόστῳ ᾿Οπουντίῳ παλαιστῇ. ᾿Ωιδὴ ϑ'΄. 

ἰ Δημητρίου Τριχλινίου ] 

περὶ τῶν χώλων τῶν στροφῶν xai ἀντιστροφῶν τοῦ 

ϑ' εἴδους. ἔστε δὲ στροφῶν δ΄. Παλιεόν. 

“ῳ , ' 

Too ὃ εἴδους αἱ στροφαὶ χαὶ ἀντιστιροφαὲὶ ἑχάστῃ χώλων 
, . 7, 2 , c U 5 t6. Τὸ à. ἀναπαιστιχὸν μονόμετρον ὑπερχατάλῃηχτον εἰς δισυλλα- 

βίαν. 1ὸ B. ̓ Ιωνειχὸν ἀπὸ μείζονος δέμετρον χαταληχτιχὸν εἰς τρο- 
. , , 

χαϊκὴν συζυγίαν. TÓ y. ἀντισπαστιχὸν τρέμετρον χαταληχτιχόν, ὃ 

χαλεῖταε Φαλαίχειον " Φάλαιχος γὰρ τούτου εἰρετῆς. ἔχει δὲ τὴν 
, , 

μὲν α συξυγίαν ἀντισπαστιχὴν ἢ χαϑαρὰν  τρεπομένην εἰς τὰ ὃ 
’᾽ ri , 

rou δισυλλάβου σχήματα, ὡς ᾿Ηφαιστέων qat, τὴν δὲ B. iaufic- 
M " , ' χήν, τὴν δὲ τελευταίαν ἀδιάφορον 7) τροχαϊχὴν 7, ἰαμβεχην. Ἰὸ 

Mo M ' , ᾿ ^ - , 
à ἀντισπαστιχὸν δέμετρον axaráànxcov, ὃ χαλεῖταε ['Àuxavetov, 
*, ὃ . J LED / To , i , J ἢ , [s - &x Ótrpoyatou v, ἐπιτρίτου. e ἰαμβιχὸν μονόμετρον ὕπερχα 

- , * , ey -«-- , , 

τάλῃχτον, τοῦ β ἀναπαίστου. Τὸ c ὁμοῖον τῷ ὃ. TO C. lavc- 

Scholium metrieum extat in Vrat. A, Mosc. B (ex quibus 

Boeckh primus edidit) z/" u' ξ΄. — τοῦ 9' εἴδους 7; στροφὴ χώλων ic 

ἡ δὲ ἐπωδὴ χώλων .' est scholium metricum in q. — ὅ ἐνάτου /'u', 

— τὸ ἄσμα post ἔστι δὲ delevi /" librum secutus. --- παλαιόν ἐ" 

in marg. ξ΄ ante περὶ τῶν κάλων habet. --- ἔστι --- παλαιὸν om. s. 

— 6 ἐνάτου ἐ μ΄. — χώλων ἑχάστη ξ΄. — ἑχάστη om. ι΄. — 10 φαλ- 

μέκιον ξ΄, φαλαίχιον 2. — 11 τὰ om. i". — 14 γλυχώνιον μ' ξ'.. 



SCHOLIA AD OL. IX. 311 

χὸν δίμετρον βραχυχατάληχτον ἀπὸ μείζονος, ἤτοι ἡμιόλιον. Τὸ 
, — , . «Ψ , , 

7 ὅμοιον τῷ δ΄ xai o. Τὸ O ὅμοιον τῷ C. Τὸ t περιοδιχόν, 

ἐπίτριτος τροχαῖος. οἱ γὰρ δ΄ τροχαῖοι ἐπέτριτον μέτρον χαλοῦν- 

rat, ὡς οἱ y. ἡμιόλιον" περιοδιχὸν δὲ διὰ τὸ μίσγεσϑαι ἰάμβοις. 

ἐμοὲ δὲ δοχεῖ προσοδιαχὸν. δίμετρον ἀχατάλῃχτον, ἐχ διτροχαίου 
᾽ , -Ψ , * ' διαλελυμένου xai γοριάμβσυ. Τὸ ια΄ ὅμοιον τῷ C. xat 0. Ἰὸ 

^" wx. , , PV , , , 

εβ΄ ὅμοιον τῷ ὃ΄. TO ey. ὅμοιον τῷ ζ΄. T0 i0. ἰαμβιχὸν ἑφϑημι- 

μερές, τοῦ (J^ ἀναπαίστου. TO t& ἐπιωνιχὸν δίμετρον ἀχατάλη- 
. nd ^ w y 1 ^ vy * /, ^ [i xroy* χαλοῦσι θὲ τοῦτο ἄταχτον διὰ τὸ μὴ ἔχειν τὴν α συζυγίαν 

"ALL 4 « , , » 

τροχαϊχὴν ἀλλὰ ἰαμβιχὴν xai μὴ ἐν τῇ a γωρᾳ τὸν σπονδεῖον 
* - i 2 LAE * 

ἀλλ᾽ ἐν τῇ D. Τὸ te ἐπιωνιχὸν χαϑαρὸν δίμετρον ἀχατάληχτον, 
χαϑαρὰν ἰαμβιχὴν ἔγον τὴν α΄ συζυγέαν. ' Eri τῷ τέλει éxd ρ | ἰ ?) ξχ / » r . V) q ΦΛδέ EX στῆς 

στροφῆς xal ἀντιστροφῆς παράγραφος. 

L] 

Περὲ τῶν χώλων τῶν ézqóov. 
4 ᾿ , , , 

Ai ἐπῳϑοὲ χωλων c. Tó a. ἰαμβιχὸν δίμετρον ἀχατάληχτον. 
LES " - [4 * 

To 3 ἰαμβιχὸν δίμετρον ὑπερχατάληχτον, τοῦ α avazatacov. 

Tó ry ἀναπαιστιχὸν δέμετρον χαταληχτιχὸν εἰς συλλαβήν, fro 

ἑφϑημιμερές. Τὸ δ΄ ᾿Ιωνιχὸν δέμετρον ὑπερχατάληχτον, χαταλὴῆ- 

γον εἰς τραχαϊχὴν συζυγίαν. 1ό s δαχτυλιχὸν ἑφϑημιμερές. 
, - , - 

Τὸ € προσοδιαχὸν τρίμετρον χαταληχτιχόν, τοῦ α ᾿Ιωνιχοῦ ἀπὸ 
!» - Ho , --. 9 y. » 5» ,43 7 

μείζονος, τοῦ β' γοριάμβου, τοῦ γ ᾿Ιώνιχου ἀπ &Àáacovos xa- 

ταληχτιχοῦ. τοῦτο xai ἀναπαιστιχόν ἐστι δέμετρον ἀχατάλῃχτον, 

σπονδείου ἀρχομένου. Τὸ T ἐπιωνιχὸν τρέμετρόν βραχυχατά- 

Axyxrov* ἐμοὶ δὲ τοῦτο ἀσυνάρτητον θοχεῖ, ἐξ ἰαμβιεχῆς συζυ- 

1 ἤγουν &". --- 8 γὰρ om. 2. — τετάρτοι (sic) vg. μ΄. — 4 σμί- 
ω 

. μ΄. --- iduBow ξ΄. — ιβ΄] ιδ' μ΄. — τὸν σπονδεῖον (" e γεσϑαι μ ἄμβοις E 7 .β] ιδ' μ' 10 ὃ t 

Boeckh, τῶν σπονδεέων cett. — 19 ἔχων ξ΄. — 14 om. 2. — 15 αἱ 

ἐπωδοὶ (", ἑκάστη ἐπωδὸς cett. — 17 ἤγουν /". — 34 ἐμοὶ δὲ 
β α 

δοχεῖ τοῦτο ἀσυνάρτ. u'. 

10 

15 

20 
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γέας. Τὸ η περιοδιχόν, διπλοῦς τρογαῖος xal διπλοῦς ἔαμβος, 
» , δέ 2 LÀ . Z. δὲ * 3 , ὁ ὃ . ἦτο: δίμετρον ἀκατάληχτον.. ἔχει δὲ avri τρογαίων σπόνδείους 

διὸ xat ἐπιλαμβάνονται τούτου ὡς σπονδεῖον ἔγοντος ἐν περεττῇ 

συλλαβῇ" αἀνοίχειον γὰρ τοῦτο τῷ τροχαϊχῷ μέτρῳ. Τὸ 9 "Jar 
, 

vuxóv δέμετρον βραχυχατάληχτον, ἤτοι ὑμεόλεον. ἔγει δὲ τὸν a 
- , 

πόδα παίωνα β΄ ἀντὶ ^ lewtxoD. Τὸ t ἀντισπαστιχόν δέμετρον 

ὑπερχατάλῃχτον ἐννεασύλλαβον, ὃ χαλεῖται Σαπφιχὸν, ex. τρο- 

χαέων ἀρχόμενον. πλεονάζει δὲ τοῦ Γλυχωνείου μεᾷ συλλαβῇ. 

ot 

' End τῷ τέλει τὰ συνήϑη σημεῖα. 

10 1. Pal. Οὗτος ὁ ' Apy(Àoyoe πρὸ τῶν λυριχῶν ἣν, ὃς ἐφεῖρε 

τὸν Τήνελλα ὕμνον ἄδεσϑαει τοῖς νιχγταῖς. οὗτινος ἀσϑέντος 
xa) ἐπὲ τῷ παρόντι νεχητῇ, βούλεται τοῦτον ἐγχωμιάσαι xal 

αὐτὸς ὁ ποιητής. διὸ Àéyet? ἀρχετὸν μὲν ἐγένετο τῷ ᾿Εφαρ- 

μόστῳ ὁ ὕμνος τοῦ ' Apytóyou dale εἰς αὐτὸν πρὸ τοῦ φϑά- 

τό σαι ἡμᾶς ὅμως βούλομαι xat αὐτὸς ἐγχωμιάσαε αὐτόν. 

T'h.' Ἀρχίλοχος ἣν λυριχὸς ποιητής, ἐποίηε δὲ πρὸς τὸν 

᾿Πραχλέα ὕμνον λέγοντα Καλλίνιχε χαῖρε xai ἕτερ᾽ ἄττα. ἐπειδὴ 
1 w - 4 * , δὲ καὶ τῆς μουσιχῆς φωνὴ ἄναρϑρός ἐστιν, ἐμηγανήησατο αὐτὸς 

2 ἤγουν ι". — 8 ἔχον Vrat. A. --- ἐμπεριττῇ Vrat. A, Mosc. D, 

ἐνπεριττῆ μ΄, £v περιττὴ ξ΄. «Si quid video, metricus hoc vult, contra 

regulas artis trochzeorum in sede impari, hoc est in primo pede po- 

iorum alteram syllabam longam esse. Sed hoc mire dictum esi: 

itaque hz»c verba corrupta arbitror.» Boeckh. — 5 ἤγουν (/". — 6 ἀντὶ 
lovixóv s. — 7 σαμφιχὸν s μ΄. — 9 ἐπὶ — σημεῖα om. ξ΄. — 10 In 

Vrat. σι u'& ante scholia inscriptio σχόλια τῶν αὐτῶν legitur. — 
Hoc scholium Bockh primus edidit. — 18 δὲ ὃ λέγει" ἀρχετὸς ed. Boeckh 
— 16 In y' à prima manu nihil nisi Ἀρχίλοχος — 'HoaxA£a legitur, ce- 
tera & manure centiore scripta Moschopulea sunt. Etiam ξ΄ in scholiis 

ad Ol IX 25 — XII Moschopuleus est. — Etiam hoc scholium ἃ 

Beckhio primum editum est ex Vrat. C. Mosc. B. — ποιητὴς λυρικὸς 

3. — 17 ἕτεράττα AS, ἑτεράττα si" u. — 18 δὲ omm. I$. — 
φωνὴ] ἀναφορὰ τῆς φωνῆς z. — ἔναρϑρος ξ΄. — ἐμηχανίσατο Γ ξ΄. 
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, , [ , Y - σ * 4 , 
ἀπηγημά τε ταύτης ἔναρϑρον ποιῆσαι, ὅπερ ἐστὶ. τὸ Tyvella 

προσᾳδόμενον τῷ ὥμνῳ. ἐλέγετο δὲ ὁ ὕμνος ἐχ τρέτου πρότε- 
, * pov μὲν εἰς ᾿Πραχλέα ῥηθείς, ἐπιχρατήσας δὲ ὕστερον xat εἰς 

΄ 4 - - 

τοὺς ᾿θλυμπιονέχας λέγεσθαι, ὥσπερ xai ἐπὶ τῷδε τῷ ' Egap- 

μόστῳ. λέγει οὖν Πίνδαρος, ὅτι τὸ μὲν μέλος τοῦ ᾿Αρχιλόχου 

ἐῤῥήθη τῷ ᾿Εφαρμόστῳ ἐν ᾿Ολυμπέᾳ νιχήσαντε" νῦν δὲ ἐγὼ 

ὕμνοις αὐτόν τε χαὶ τὸν ἐν ᾿θλυμπίᾳ Δία χοσμήσω. ἔστι δὲ τὸ 

φωνᾶεν ᾿θλυμπίᾳ διὰ μέσου" τὸ δὲ μέλος ἑρμηνεύει διὰ τοῦ 

τριπλόος ὁ χαλλένεχος χἐγλαδὼς οὕτω" τὸ μὲν ' Apyrióyou μέλος 

ὁ τριπλόος xai ἐχ τρίτου ἀδόμενος χαλλίνεχος φωνᾶεν xat quvpy- 

Üzy ἐν τῇ ̓ θλυμπίᾳ τῷ ̓ Εφαρμόστῳ χωμάζοντι χαὶ χγαέροντε σὸν 

τοῖς φίλοις ἑταίροις παρὰ τὸν Κρόνιον λόφον ἤρχεσε xai dpxe- 

τὸν ἐφάνῃ ἀγεμονεῦσαι χαὶ χαϑηγήσασθϑαι, τουτέστιν ἀρχεῖ 

προῤῥηϑέν. 

gl. 1. * * 70 προοίμιον ἀπὸ τοῦ νιχητοῦ. --- ó δεὰ μουσι- 
- o - -. 

χῆς ὕμνος. — 92. * φωνηϑέν" --- * * τὸ φωνῇεν. — ἐν τῆ. 

9. Germ. Τὸ χεγλαδὰς ἀντὶ τοῦ ὁ εἰς χόρον ἐλϑὼν τοῦ 

ἄδεος. χλιδᾶν γὰρ τὸ τρυφᾶν xat εἰς χόρον φέρεσϑαε τοῦ τινος 

πράγματος. 

gl. 8. ἤγουν ἐχ τρέτου. --- ὁ δεγόμενος τὸ χαζοε" — * εὐτυ- 
, . * * 4 , Δ, 9 L1 2 , * * N 

χῆσας" — eUTUy7s. — ἅ. apxecóv ἐφάνη. — * sia. — ἤτοι 

τὴν ᾿Ολυμπίαν. — 95. χαϑηγήσασϑαι xai προῤῥηδϑῆναε. — 6. 

χαΐέροντε xai πανηγυρέζοντει. --- 

1 ἀπηχήματι ταύτης 2. --- ὅπέρ ἐστι 42. — τήνελα Π' Vrat. 

σι" u ξ΄. — 8. 4 x. πρὸς τ. I. — ὅ. 6 Verba λέγει — Ἐφαρμό- 

στῳ ex ΓΛ addidi. — 6 ἐρέϑη ι΄. — 7 τε om. IP. — ὀλ. δια- 

χκοσμήσω zu ξ΄. --- 8 φωνᾶ ἐν A Vrat. zu ξ΄. — μέλλος ξ΄. --- 8. 9 

διὰ τὸ tg. Δ. — 10 ó omm. I'A, — χαλλ. χαὶ φωνηθὲν φωνὰ ἐν ξ΄. 

— 10. 11 φωνηϑὲν ΓΔ z(" μ' ξ', φωνῆεν £v (sic) Vrat., φωνῆεν cett. — 

11 ovv] ἐν Γ. — 12 ἑτέροις i". — ἀρεχτὸν Δ. — 13 &ysu. I A, ἦγεμ 

cett. — 14 προρηϑὲν ξ΄. — 17. 18 τοῦ dóag U. — 18 τινὸς U. 

5 

10 
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8. Pal. 'ExacafilóAov] ἀπὸ τοῦ μαχρὰν xa? πανταχοῦ πέμ- 

πεσϑαι τοὺς ὕμνους. | 

gl. 8. μαχρὰν πεμπόντων τὰ βέλη. ---- 9. ἃ Μοῦσαέ pot 

ἔδωχαν. --- 10. * ἐπί, — τὸν πυρώδη ἀστραπὴν ἔχοντα. --- 

5 11. τὸ σεβάσμιον. ---- ἔπελϑε, ὦ στόμα. — 12. * zrot τὴν 

᾿θλυμπέαν. --- 14, τὸ ἀχρωτήριον, ἀπὸ μέρους τὴν Πελοπόννη- 
σον. — 15. ἤτοι ἔλαθε zap Οἰνομάου. — 16- * προῖχα. --- 

17. πέμπε. --- 18. χἀνταῦϑα γὰρ ἐνέχησεν. ---- ἤτοι ἔπαινον. 
N . ey . 

|. 1—18. M. Τὸ μὲν μέλος, ὁπερ ὁ ᾿Αρχίλοχος συνέϑηχεν 

10 ἐν ᾿θλυμπίᾳ, τὸ φωνῆεν, ἤγουν τὸ μετεώρῳ φωνῇ ἀδόμενον, 
, , J Li - : / 5 5r - Ll λέγω ὁ χαλλένειχος ὁ τριπλοῦς χεγληδως  ἐπιῤῥηματιχῶς τὸ 

τριπλοῖς üvti τοῦ Ex τρίτου" ἧτοι ὁ χαλλίνιχος ὁ ἐχ τρίτου 
. . ^ 4A - E , y 307 1 χεγληδως, τουτέστι τὸ yatpe δεχόμενος, ἤγουν τὸ μέλος τὸ xaà- 

λίνεχε χαῖρε τὸ ἐχ τρίτου λεγόμενον, ἱχανὸν ἐγένετο xarà τὸν 

150700v, ἀντὲ τοῦ τὸν λόφον τὸν Κρόνιον πρηγήσασϑαι χωμά- 
p» - Jr x . - J J ζοντε (6) τῴ βφαρμόστῳ, ἤγουν τὴν ἐπὶ τῇ νέχῃ yopetav 

τελοῦντ! σὼν τοῖς ἑταίοοις αὐτοῦ, τουτέστι τοῖς συνήϑεσι, 

τοῖς προσφιλέσιν. ἀλλὰ νῦν (8), αἰ ψυχὴ δηλονότι, διὰ τόξων 

Μουσῶν πόῤῥω βαλλόντων, ἀντὲ τοῦ διὰ λόγων ἐγχωμιαστιχῶν, 
e | “- , € Ν *, , , 1 

20 ouc αἱ Mooca: παρέχγουσε, πόῤῥω τὴν εὐφημίαν πεμπόντων, τὸν 

1 Lemma ego addidi. — 9---18 zxgooq. om. 2. — 9 Lemma 

τὸ μὲν ἀρχιλόχου μέλος omisi cum a. — σύνταξις marg. μ΄ ξ΄. — 

ὅπερ] ὃν a, om. q. — ó om. a. — 10 φωνᾶεν edd. — τὸ] τῷ a ξ' μ΄ 5. 

ed. Ro. et Ox., τὸν q. — 11 καιχληδώς q. — χεχλ. £m. τὸ om. 

ξ΄. — 12 ἤγουν |". -τ 18 μέλλος a ξ΄. — 14 τὸ omm. edd. — 

14. 15 τὴν ὅχϑον a. — τὸν ante λόφον om. a. — 15. 16 χωμάζοντες 

edd. ante Beckium. — 16 ἤγουν tv ex aqv' μ' ξ' ed. Ox. addidi. 

— τὴν νίκην q €, τῷ vixgv Vrat. — τὴν χορ. edd. — 18 A voce ἀλλὰ 

novum comma incipit in Vrat. /' ξ΄ ; σύνταξις marg. μ' ξ΄, in ξ΄ etiam 

lemma ἀλλὰ νῦν ἐχαταβόλων extat. — τόξων] tc a. — 19 μουσῶν 

aqsi' Wu, μουσιχῶν ceit. — ς(βάλλοντι 2. 
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^ d -ὠ * - 

dia τε τὸν τῆς πυρώδους xat. λαμπρᾶς ἀστραπῆς αἴτιον ἐπένει- 
Y . , , eo - μαι, ἤγουν ἐπέξελϑε, τόξευσον, τουτέστιν ὑμνῆσον τοιοῖσδε 

μέλεσιν, ἤτοι διὰ τοιούτων ποιημάτων, xai τὸ σεβάσμιον ἀχρω- 

τήριον τῆς ᾿Ηλιὃος, ἤγουν τὴν ᾿Ολυμπέαν, ὕμνησον δηλονότε, 
Ψ « , 

ὁπερ (14) ποτὲ ὁ Πέλοῴ ó ἥρως ὁ ἀπὸ τῆς Auótae ἐξήρατο, 
9 A] - Κ᾿ N » o , , Ἁ -Ὁ ^ 

ἀντὶ τοὺ ἤρατο, ἤτοι ἔλαβεν, ξδνον χάλλιστον, ἀντὶ τοῦ ztpotxa 

χαλλίστην τῆς ᾿Ιπποδαμείας. βέλος δὲ γλυχὺ πτερωτόν, ἀντὶ 

τοῦ λόγον ἐγχωμιαστιχὸν ten, ἤγουν πέμπε Πυϑῶνάδε, τουτέστι 

πρὸς τὴν Πυϑώνα. μέμνηται δὲ xat τῆς Πυϑῶνος, ἐπειδὴ xal ἐν 

αὐτῇ ἐνέίχῃσεν ὁ ' Egáppuoaros. 

gl. 19. ταπεινῶν xai φαύλων. — 30. ἘῚ τοῦ ᾿Εφαρμόστου. 
» * 

* * χ,ϑάραν. — * ἄδων xai — * ἐν. — 21. * τῇ uovatxz* — 

μέλη πλέχων. εἰ δὲ φόρμιγγα εἴποις αἰτιατιχήν, τὸ ἐγχελέ- 

ζων ἀντὶ τοῦ χρούων λάβῃς. — 22. πόλις μητρόπολιδ Λοχρέ- 

δος. — 923. ἐπαινέσαις τὴν ᾿θποῦντα. — τὸν πολίτην αὐτῆς 

᾿Εφάρμοστον. --- 94..᾿ θποῦντα. — ἡ διχαιοσύνη. — * * xai. — 

αὐτῆς. 

95. Th. Σώτειρα Εὐνομέα]) σώζει γὰρ κἡὶ Εὐνομία τὰς 

πόλεις. λέγει δέ, ὅτε ἡ ̓ θποῦς εὐνομίᾳ xat διχαεοσόνῃ χαίρει. 
ϑυγάτηρ δὲ ἡ Εὐνομέα Διχαιοσύνης, ἐπειδὴ οἱ νόμοι διχαίου 

χάριν ἐτέϑησαν. 

gl. 36. ἡ μεγάλα χαλὰ δωρουμένῃ τοῖς ἔγουσιν. — 27. σεμ- 

1 m. τὲ xai 2. — ἐπένεμαι a, ἐπένειμε iC, ἐπίνειχαι Vxnt. wu ξ' (2), 

ἐπήνεικε 2. — ἢ τοῖς de q. — 93 μέλεσιν a ταί. κ ε΄ u', μέλεσι q, μέλλεσιν 

ξ΄, βέλεσιν edd. — ἤγουν (". — 4 ἥλιδος q. — δηλονότι om. a. — 

ὅ ὁ ante ἀπὸ omm. 4 ε΄. — ἐξήρατο (΄. — ὁ ἥρατο ἤγουν /". — 

ἔδνον a. --- 7 γλυχυπτερ. ed. Ro. οἱ Br. — 8 λόγον — πέμπε om. 

ξ', — i& Vrat. u', ᾿᾽ἵξε z, om. 4. --- πυϑώναδε Vrat. ἐ΄ u', πυϑᾶνα δὲ 

2€, πυϑῶναδε q. — 8. 9 ἀντὶ τοῦ εἰς τὴν ᾳ. — 9 πρὸς om. a. — 

15 ἐπαινέσας P etium in textu. — 18 Lemma omm. ΓΖ, totum 

scholium deest in z. — 37 Ὀπούς 1΄. — χαίρει om. I* 

10 
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vóvecat ἡ ̓Οθποῦς. — ταῖς τοῦ ' Fgapuóacou. — * * δύο ὅσ εἰς 

τὸ ἴσσον γρὴ γράφειν IV. el τὸ « naxpóv* ἔνϑα δέ ἐστιν ἕν, 

βραχύ ἐστιν. — 98. ἤτοι ἐν Πυϑέοις. — 99. "εἰς τὴν ̓ θλυμπίαν " 

— * * ἐν τῇ ̓ οΟλυμπίᾳ. — 80. τῆς ̓ θλυμπίας xai τῆς Πυϑώνος. 

5.- ἤτοι στέφανοι. --- 81. ὑφοῦσι, σεμνύνουσιν" οἱ γὰρ τοῦ. 

πολέτου στέφανοι χαὶ τῆς αὐτοῦ πόλεως γίνονται. — 32. τὴν 

᾿᾽θποῦντα. — τὴν ἀγλαοῖς ϑάλλουσαν δένδρεσιν, ὕπερ ἐστὶ γες 

ἀρετή. 

18—32. M. Οὔτοι γαμαιπετέων] μὴ δῆτα ἅψῃ λόγων 

10 χαμαὶ χειμένων, τουτέστιν ἱπτίων, εὐτελῶν" ἤγουν μὴ χρήσῃ 

εὐτελέσι λόγοις, ἐλελέξων, ἦτοει χινῶν φόρμιγγα ἐπὶ τοῖς παλαί- 

σμασι τοῦ ἀνδρός, ἀντὶ τοῦ χάριν τῆς ἐν πάλῃ νέχης τοῦ ἀν- 

δρὸς toL éx τῆς ἐνδόξου (22) ᾿Οποῦντος. αἰνήσαις, avri τοῦ 

ἐπαίνεσον, ὕμνησον αὐτὴν τὴν πόλιν τὴν ̓ θποῦντα xai τὸν υἱόν, 

15 avr? τοῦ τὸν πολέτην αὐτῆς, δηλονότι τὸν 'Epgáppoarov, ἥντινα, 

ἤγουν τὴν πόλιν, λέλογχε, τουτέστιν εἷς χλῆρον ἔλαβεν, καὶ Θέμες, 

ἀντὶ τοῦ ἡ Δέίχῃ, xai ἡ ϑυγάτηρ αὐτῆς κἡὶ τὰς πόλεις σαζουσα ἡ 

χατὰ πολὺ τιμία Εὐνομέα. ἕπεται γὰρ τῇ δίχῃ τὸ χαλῶς τοῖς. 

νόμοις γρῆσϑαι. ϑάλλεει δὲ (27) αὐτὴ ἡ ̓ θποῦς, ἤγουν λαμπρά 

Φ0 ἐστιν ἐπὶ ἀρεταῖς, τουτέστιν ἐπ᾽ ἀριστείαις, τουτέστιν ἐπὶ 

8 Notulam Triclianam ex μ΄ ν' (cod. Mose. B) edidit Mommsen 

in Annotationis Critiee supplemento p. 12]. — 3 δὲ ἔστιν Momm- 

seni ed. — 9 σύνταξις Bockh in textu, u^ ξ΄ in marg. — ἄψη qs. — 

11 εἰτελέσι λόγοις aq, λόγων εὐτελῶν s, λόγοις εὐτελέσιν cott. — 

tjv φόρμ. edd inde ab Oxx. — 12 ἀντὶ — ἀνδρὸς omm. Vrai. 

zu € et edd. ante Beckium, qui lacunam codieum ab Oxx. alla- 

torum ope supplevit. — τῆς £v π. νίχης ("q, τῆς m. v. a, τῆς νίκης 

τῆς £v τῇ πάλῃ edd. — 18 ahéseu; ξ΄. — 14 ἐπαίνησον £'. — 

16 ἡ Θέμις] ἡ ϑέτιξ ἢ ἡ ϑέμις s. — 17 ἡ ϑυγατέρα q. — 18 χατὰ 

πολὺ ξ’, χαταπολὺ cett. — τιμίαις ξ΄. — εὖν. τιμία Vrat. — 19 ἡποὺς 

a, ὀποὺς q. 
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ἀνδραγαϑίαις ἐπίσης τε ἐν τῇ Κασταλίᾳ, ἤγουν ἔν τῇ Πυ- 

ϑῶῦνι xai πλησίον τοῦ ῥεύματος τοῦ ᾿Αλφειοῦ, ἧτοι xai ἐν τῇ 

᾿θλυμπίᾳ" ὅϑεν (30), ἤγουν ἀπὸ τῆς Κασταλίας xal τοῦ ᾿Αλ- 

φειοῦ, στεφάνων ἐξαίρετοι χόσμοι ἐπαίρουσι, τουτέστε μεγαλύ- 

γνουσιν, ὑμνοῦσε τὴν ᾿θποῦντα τὴν μητρόπολιν τῶν Aoxpow, 

τὴν περιᾳδομένην, τὴν ἀγλαόδενδρον, ἤγουν τὴν εὐθϑαλῶν ὃέν- 

δρων αὐξητιχήν, τουτέστι τὴν εὔγ εἰον. 

38. Germ. 'H σύνταξις αὕτη ἐγὼ δὲ ταύτην τὴν φίλην 

πόλιν ἐν ἀοιδαῖς μαλεραῖς xat ἐχδηλοις xal φωτειναῖς ἐπιφλέ- 

γων xai χαταυγάζων xat μεγαλύνων xat λαμπρύνων, παντᾶ xat 

πανταχοῦ πέμφω ταύτην τὴν ἀγγελίαν xai τὴν αἴνεσιν xai 

ϑᾶσσον χαὶ ταχύτερον τοῦ ἵππου τοῦ ἀγάνορος χαὶ τῆς νηὸς τῆς 

ὑποπτέρου. | 

gl. 33. τὴν 'Üzobyra, — 84. δίχην πυρὸς ἀστραπτούσαις. 

— * t λαμπρύνων. — * ὕμνοις". — * * φδαῖς. --- 39. ἄγαν 

ἀνδρείου xal ἱππιχωτάτου. — * 1 ταχύτερον. ---- 36. τῆς δέχην 

πτερῶν τὸ ἱστία ἐχούσης. — 37. * τὸν ὕμνον ὃν πρὸς τὸν 

πολίτην αὐτῆς πλέχων xal αὐτὴν αἴδιον ϑήσω μέχρις ἂν nap 

ἀνϑρώποις «at λόγοι. — 38. ϑείᾳ εὐτυχίᾳ. 

99. T'h. Φησὶν 'Hatodoc ἐν Ocorovía μετὰ Μουσῶν εἶναε 

τὰς Χάριτας (Theog. 64)" πὰρ δ᾽ αὑταῖς Χάριτές τε χαὶ “μεροι 
ς 19 wy 

Otxt &youcgty. 

1 ἤγουν om. a. — ἢ Post ῥεύμ. libros a q:' secutus delevi tot 

ποταμοῦ. — ἤγουν (΄. — 6 εὐθαλλῶν a. —.7 εἴγιον a, εἴγειον (US, 

εἴγαιον Vrat., εὔγεων cett. — 4 Hoc scholium e scholio veteri quod 

in cod. Par. G legitur, auctum est. — Delevi δὲ post 7. — 11 ταύ- 

τὴν excidit apud Mommsenum. — 1'5 Glossa Thomana in Vrat. ε΄ μ΄ 

prefixo lemmate ἀγγελέαν in scholiorum ordinem recepta est. — 

20 Hoc scholium deest in z (et ξ΄). — Lemma ἐξαέρετον Χαρέτων 

est in codd. mixtis et edd. — ϑεογωνέα Γ΄ — χατὰ ed. Ox. — 

21 ἵμεροι “4, ἵμερος edd. inde 4 Beckio. 
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gl. 39. ϑαυμασιώτατον. — βόσχομαι. — δ t ἤγουν el 

μετὰ Μουσῶν xat Χαρίτων τοὺς λόγους μεταχειρέζομαε. — 40. 

ut Μοῦσαι μετὰ Χαρίτων παρέσχον ἐμοί. — AM. τὰ χάλλιστα 

πεωὲ λόγους. . Ν 

33—41. M.' Ero δὲ τὴν προσφιλῇ ἐμοὲ πόλιν ταύτην τὴν 

᾿θποῦντα φλέγων, ἀντὶ τοῦ λαμπ' ύνων ὠδαῖς μαλεραῖς, τουτέ- 

att λαμπραῖς, ταχύτερον xal ἵππου ἀγάνορος, ἤτοι πάνυ γεν- 

ναίου (ἀπὸ μεταφορᾶς τῶν ἀνδρῶν" ὁ ἀγήνωρ γὰρ ἐπὶ ἀνϑρώ- 

πῶὼν λέγεται χυρνίως xai ἔστι ταὐτὸν τῷ ἀνδρεῖος" ἵπποι δὲ 

λέγονται χατὰ τοῦτο γενναῖοι xai ἀγέρωγοι xai εὔψυχοι) xal 

νηὸς ὑποπτέρου, ἀντὲ τοῦ ταγυτάτης, ϑᾶττον πέμῴφω πανταχόσε 

ταύτην τὴν ἀγγελίαν (87) τὴν περὲ τῶν ἀνδραγαϑημάτων, αὐτῆς 

θηλονότι xai τῆς εὐνομίας, εἰ σύν τινε μοιριδέῳ" δύναται τὸ εἰ 

ἐνταῦϑα xai ἀντὶ τοῦ ἐπεὶ λαμβάνεσϑαε xai δισταχτιχὼς, ἄμει- 

νον δὲ τὸ δεύτερον εἰ σὺν παλάμῃ τινί, ἀντὲ τοῦ βοηϑείᾳ μοι- 

ρεδίῳ, τουτέστε μοέρας χρείττονος, χῆπον ἐξαέρετον 'χαρποῦμαε 

Yapt ἱντὲ τοῦ δύ λό ἣν Χά ; ) : .Aaptta, ἀντὶ τοὺ δυναμεν λόγων, ἣν λάριτες ἐφορῶώσε, τουτέστι 

ὅ Lemma ἐγὼ δὲ τοι φίλαν est in Vrat. zu' et in edd. antt., ἐγὼ 

δὲ τοι in /" et ed. Boeckh, lemma deest in aq & et in edd. Beck. et 

Heyn. — σύνταξις u'& in marg., Beckh in textu. — προσφιλεῖ ξ΄. — 

πόλιν ἐμοὶ (om. ταύτην ) q. — ὁ τουτέστι aq E, ἤγουν cett. — 7 ὅτπον 

4. — ἤγουν (". — ἢ. 8 παγεναίου &'. — γεναίου a. — 8. 9 γὰρ xvp. 

ἄνϑρ. λέγ. z. — 9 λέγ. χυρ. a q.&', κυρ. λέγ. cett. excepto z codd. 

— 9 ravro /' μ' et edd. Ro. et Br. — τὸ Vrat. 2 μ' & et edd. Ro. et 

Br. — ἀνδρεῖον a. — 11 λέγεται ξ΄. — ἀγέροχοι Vrat. zu' &' et edd. 

ante Oxx. — 11 ϑάττον a. — 192 ἀγγ. δηλονότι τὴν s. — 19. 18 ἀν- 

4o«y. δηλονότι αὐτῆς καὶ (". — 18 δηλ. om. e. — Inde ab εἰ σὺν 

novum scholium incipiunt Beck, Heyne, Boeckh. — 14 τοῦ om. εἰ. 

— ἐπεὶ λαμβ. ἔπιλαμβ. E. — διστατικῶς Vrat. ξ΄. — 17 τῶν xao. 

ε΄. — ἣν αἱ ydg. codd. et edd. aq£&' exceptis. — ἀφορῶσι μ΄, qo- 

ροῦσι ε΄". 
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λαρίτων μετέχουσαν. xetyat γὰρ (A0), ἤγουν αἱ Χάριτες παρέ- 

σγον τοῖς ἀνϑρώποις τὰ τέρῴφιν ἐμποιοῦντα. 

gl. 41. χατὰ φρόνησιν χαὶ ἀνδρεέαν. — A2. χατὰ τὴν τῶν 

δεῶν βούλησιν. | 

43. Th. Teayiwóv τινα ἀνελὼν ' Hpaxàre προστάξαντος, 
᾿Απόλλωνος ἔρχεταε εἰς Νηλέα τὸν Ποσειδῶνος, ἵνα ὑπ αὐτοῦ 
χαϑαρϑείῃη τοῦ φόνου. μὴ βουληϑέντος οὖν τοῦ Νηλέως πόλε- 
pov συνέστησε πρὸς αὐτὸν ᾿Πραχλῇς xal πρὸς τὸν τούτου πα- 

τέρα Ποσειδῶνα τῷ παιδί συμμαγοῦντα. 

gl. 43. εἰ μὴ τοῦτό ἐστιν ὃ φημι. — 44. τοῦ τρέαιναν ἔγον- 

τος Ποσειδῶνος. — 45. * ῥάβδον. --- * ἐχίνησε. — 46. ἧς 

ἦρχε Νηλεὺς ὁ Νέστορος πατήρ. — 47. ἐπίεζεν αὐτὸν" — 

* ἐμάχετο αὐτῷ. — * * ὁ. 

48. Germ. Τὸ ἀργυνέῳ τόξῳ πολεμέξων ἀντὶ τοῦ" ἐλ- 

ϑὼν ὁ ᾿Πραχλῆς ἐν τῇ Πυϑῶνε xat ἀχούσας μὴ γρησμὸν διδόναι 
1 Y A , J N * LEE 4 , P! , τὸν ϑεόν, διὰ τὴν ἀνηχοΐαν τὴν εἰς αὐτὸν ἀφείλατο τὸν τρίποδα 

ἐναντιούμενος τῷ ϑεῴ. 

T'h. ' EA c εἰς Πυϑέαν ᾿Πραχλῇς ὑπέρ vou γρησόμενος τῷ 

᾿Απόλλωνε ἤχουσε παρὰ τῆς Πυϑίας μὴ εἶναι τὸν ϑεὸν ἐνταῦϑα 
Y ^oc ) * 3*3 $ ut / ' J μηδὲ μαντεύεσϑαι. ὀργισϑεὶς οὖν ἐπὶ τούτῳ τὸν τρίποδα λα- 

. »»t« σ , , - » , 1 ' , 
Bev ἔῤῥιψεν ὥσπερ μάχην ἐντεῦϑεν ἀνταΐέοων πρὸς τὸν ϑεόν. 

5 Lemma ἱστορία περὶ ἡραχλέους est in ed. Boeckh., idem legitur 

in marg. Vrat. /' μ΄, περὶ 5o. est lemma in e, qui ἱστορία in marg. 

exhibet; idem ἱστορία est lemma in edd. — ὃ 7o. /'. — 7 καταρϑείη 

tU. — φόβου z u'. — νηλέος ('. — 8. 9 xat. τὸν x00. συμμ. τῷ 7010 

Γ. — 9 Iloc. om. 2. — συμμαχοῦντι edd. &nte Beck. — 192 ἐπέξζεν 

αὐτόν omm. 41 et pars codicum mixti generis. — 14 Post τὸ delevi 

δέ. — 16 ἀφείλετο Mommseni ed. — 18 Lemma ἑτέρα περὶ αὐτοῦ 

egt in ed. Beooekh. et in marg. Vrat. αὶ μ΄, ἑτέρα cett. codd. — tov 

I'A', τούτου cett. — χρησάμενος ΓΟ. — τῷ om. /". — 20 μὴ δὲ I. 

— οὖν excidit in edd. Heyn. et Bockh. 

10 

15 

20 

*o9 mpm 70 



390 SCHOLIA AD OL. IX. 

*3* gl. 48. ἐπίεζεν" — ἐμάχετο. --- ** xai.'-— τὸν ἤραχλέα. 

— * * συνέζῃσις. 

. 90. Th. ᾿Επολέμησε δὲ πρὸς τὸν “Αἰδην, ὅτε ἀπελϑὼν τὸν 

Κέρβερον λαβεῖν ἐχωλύετο παρ᾽ αὐτοῦ. λέγει οὖν, πὼς ἂν ' Ha 

5 xÀ2e τοῦτο ἐποίησε, μὴ ὑπὸ Διὸς τοιοῦτος γεγονως ; 

gl. 50. * * δ᾽ Ἀπόλλων. --- πρὸς ' Hoaxàz. 

52. Th. Δέον εἰπεῖν Üpocev πρὸς τὸ ϑνησχόντων 
’ 

βρότεα setze πρὸς τὰ σωματα. 
* gl. 59. ayOne ztya. — * ey — * * &y ἡ. — * * χαταβιβά- 

10 ζει. — 93. εὐρύγωρον τόπον τοῦ “Αιδου᾽ — ἢ * τοι τὴν δίοδον, 

τὸν στενωπόν. | 

'84. Th. Τὸ uot οὐχ ἔστε πρὸς τὸ στόμα, ὡς otoycat τινες, 

ἀλλ ἔστε πρὸς τὸ ῥέφον, xai ἔστιν "potov τῷ ἀφαιρῶ aot 

τὴν νόσον. 

15 gl. 54. τὸν zepi τῶν ϑεῶν. — 56. ἀτιμάσαι. — 87. xax. 

— 58. ἀπρεπῶς xal μετὰ μνήμης Osa v. 

59. Germ. ' Yroxpixet) τὸ γαληνέως ὑπᾳῦειν. ἔνεστι δὲ 

τόδε, ὁπότε ὁ μουσιχὸς ῥυϑμίζει τὰς τούτου χορδάς. 

3 Lemma ἑτέρα περὶ αὐτοῦ est in ed. Beckh. et in marg. Vrat. 

μ΄, ἑτέρα in cett. edd. — ἐπολέμισε I. — δὲ ex ΓΔ addidi. — ἐπο- 

λέμησεν 70. πρ. t. Ἅιδην 2. — Post Ἅδην delevi 'HoaxAgc libros I4 

secutus. — ὅ ταῦτα .ι". — ταῦτα — Διὸς om. Vrat. — τοιοῦτο (". 

— 6 Ad v. 50 hoc scholium legitur in b: Οὗτος ὁ ἅδης βασιλεὺς 

ἦν τῶν μολοσσῶν, ὃς εἶχε τὸν χύνα τὸν χαλούμενον χέρβερον. — 

πρ. τὸν ἡρακλέα codd. mixti. — 7 Hoc :scholium om. s. — 

8 βρότεια Γ. — 12 Hoc.scholium 41 inter glossas habet, om. s. — 

σύναψον τὴν ἀπὸ μετὰ τοῦ Qíwov, (ya ἢ ἀπόῤῥιψον. τὸ δὲ μοι μετὰ 

τοῦ στόμα, ἵνα, ἧ, ὦ στόμα μοι est scholium marg. int. libri b. — 

Lemma ἀπό μοι στόμα est in codd. mixtis et edd. — τὸ σῶμα I: — 

18 τὸ ῥίζαν ΔΛ. — ἔστιν om. Vrat. — τὸ ἀφ. JV'. — 17 Ad v. 59 

glossator libri b hsc annotavit: τοῦτο λέγει, ἐπεὶ εἴπε (v. 39) πῶς 

καρποῦται τὸν χῆπον τῶν Χαρίτων. — τὸ γαληνίζειν, 0x. Mommseni 

d. — Hucusque 5' a me collatus est. 
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gl. 59. ὑπηχεῖ, τουτέστι μανίας ἐγγύς ἐστιν. 

41—59. Μ. ᾿᾿ Α4γαϑοὶ δὲ ἐγένοντο ἄνδρες, ἤγουν ἀνδρεῖοι 

xai σοφοί, τουτέστε φρόνιμοι χατὰ δαέμονα, ἀντὲ τοῦ χατὰ μοῖ- 

pav ϑείαν. ἐπεὶ εἰ μὴ ἐγένοντο δηλονότε χατὰ μοῖοαν ϑείαν 

φρόνιμοι xat ἀνδρεῖοι, πῶς ἂν ὁ ̓ Πραχλῆς ἐναντίον τῆς τριαίνης 

τοῦ Ποσειδῶνος ἐτίναξεν, ἤγουν σὺν σφοδρᾷ ὁρμῇ ἐκχένησε διὰ 

τῶν γειρῶν τὴν σχυτάλην, τουτέστι τὴν ῥάβδον, τὸ ῥόπαλον, 

ὁπηνίχα (46) ὁ Ποσειδῶν στὰς ἤρειδεν, ἀντὲ τοῦ ἐπέεζεν αὐτὸν 
ἀμφὶ τὴν Πύλον, ἀντὶ τοῦ χατὰ τὴν Πύλον, ἐπίεζέ τε αὐτὸν o 
Φοῖβος δὲ ἀργυροῦ τόξου πολεμῶν αὐτῷ δηλονότι. οὐδὲ ὁ 

" Atüze (50) εἶχεν ἀχένητον, ἤγουν ἀνενέργητον τὴν ἑαυτοῦ ῥά- 

βδον, δ᾽ ἧς χατάγει τὰ σώματα τῶν ἀνθρώπων εἰς τὴν ἀγυιάν, 

ἤτοι τὴν θίοδον, τὸν στενωπὸν τὸν χοῖλον τῶν ἀποϑνησχόντων, 

τουτέστι τὰς χαταδύσεις τῆς γῆς, ἃς οἱ ἀποϑνήσχοντες διέργον- 

ται. συνάπτει μὲν τὴν μάγην τῶν ϑεῶν τούτων τὴν πρὸς τὸν 

“Ηραχλῇ, ἀντιτάττει δὲ αὐτὸν τῇ τριαίνῃ μόνῃ τοῦ Ποσειδῶνος, 

deg ἧς συνυπαχούειν δίδωσι xai τὴν πρὸς τοὺς ἄλλους αὐτῷ 

ἀντιπαράταξιν χαὶ ἰσχύν. ὁ γὰρ λόγος αὐτῷ σαφέστερον οὕτως 

ἔχει" ἐπεὶ πῶς ἂν ὁ ᾿Ποαχλῆῇς ἐναντίον τῆς τριαίνης τοῦ Ποσει- 

2 σύνταξις Bockh in textu, z u' in marg.; — ἀγαϑοὶ δὲ καὶ σοφοὶ 

est lemma in Vrat. sz μ' et edd., ἀγαϑοὶ in |". — 8 τουτέστι] ἥγουν 

vU. — 4. ὅ ἐπεὶ — φρόνιμοι om. 4, ἐπεὶ — ϑείαν om. s. — 6 τοῦ 

om. /". — σὺν ex αᾳ ι΄" addidi. — ἐχείγη σὲ διὰ a. — 8. 9 ἀντὶ — 

Πύλον om. z. — 9 ἐπιέζετο αὐτὸν edd. ante Oxx. — 10 ἀργ. τοῦ 

τόξου /". — Ante οὐδὲ lemma 60! ἀΐδας ἀχινήταν est in Vrat., 

οὐδ᾽ ἀΐδας in /', οὐδ᾽ ἀΐδας ἄχιν. in cett. codd. et edd. aq exceptis. 

Preterea σύνταξις μή in marg, Bockh in textu. — 11 ἄδις a. — 

11. 19 ῥᾶβδον s. — 19 χατάγει] xarà s. — 18 τὴν τὸν στενωπὸν a, 

τὴν στενωπὸν Vrat. ὁ μ' et edd. — τὴν xoiAov Vrat. zu et edd. ante 

Beckium, τὴν χοίλην cett. — 15 τὴν — τὴν om. Vrat. — 16 7oa- 

xÀij aq, ἡρακχλέα cett. — 177 ἄλλους om. 4. — 18 xol omm. Vrat. μ΄. 

Seholia Pindar. ed. Abel. 21 
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δῶνος τὸ ἑαυτοῦ ῥόπαλον ἐχίνησεν, ὁπηνέχα ὁ Ποσειδῶν ἐπίε- 

ζεν αὐτὸν xal ὁ Φοῖβος χαὲ ὁ “Αιδὴς διὰ τῆς ἑαυτοῦ ῥάβδου ; 

ἀγαναχτῶν δὲ πρὸς τοῦτον τὸν λόγον ὡς προσχρούοντα τοῖς ϑεοῖς 

ἀναστέλλεει ἑαυτὸν μὴ λέγειν τοιαῦτα χαέ Qrow* ἀπόῤῥιῴφον 

(54), ὕγουν ὡς βάρος ἀπόϑου, ὡς ἐπιβλαβῇ ἔασον τοῦτον τὸν 

λόγον, ὦ στόμα ἐμόν ἐπεὶ τό γε λοιδορῆσαι ϑεούς, τουτέστι 

τὸ βλάσφημα περὲ ϑεὼν εἰπεῖν, ἐγϑρὰ σοφέα, ἤγουν μεμισημένη, 

xai τὸ χαυγᾶσϑαε ἔξω τοῦ χαιροῦ (τοῦτο δέ φησιν ἐπεὲ Χαρέ- 

τῶν χῆπον εἶπε νέμεσϑαι) μανίαις ὑποχρέχει, ὀντὲ τοῦ συνᾷδεε, 

τουτέστι μανίᾳ ἐστὶν ἔσον. 

60. Germ. Καλῶς εἶπε τὸ λαλάγεε, ἐπεὶ τὸ λαλαγεῖν xal 

ἐπὶ τῶν βαχγευμάτων. | 
gl. 60. βόα, λέγε. — 61. ῥῖψον. — * * xat. — 69. * μα- 

- χράν. — * φέρε. 

15 

20 

25 

64. Germ. Παρεχέντρισε 0$ τὸ αἰολοβρόντα παραδηλᾶν 

ὡς μετὰ τὸν χαταχλυσμὸν ἐχ τοῦ Παρνασοῦ χατέβαν᾽ ἐς xai ὄπι- 

σδὲεν εἶπε Δεὸς ξενέου, παραδηλῶν τὴν Αΐἶγιναν ξενοδόχγον, 

ὡσαύτως xat Ζηνὲ γενεϑλέῳ (Ol. VIIL 20), παραδηλῶν ὡς 
παῖδες ὄντες ἐνίχησαν. 

gl. 64. τῇ ᾿Οποῦντι. — * ὁπου᾽ --- * * ὅπου ἤγουν ἐν τῇ 
3 - - ' ^ ^ 

θποῦντι. --- * t τοῦ ποιχίλα βροντῶντος. --- 65. ἐν μοέρᾳ. — 

66. * * χατὰ τὸν γρόνον τούτων καταχλυσμὸς ἐγένετο. — OT. 

ὄρους. --- χατελϑόντες. — 68, οἴχησιν. — Ἐ ἐποίησαν τὴν 
b , [i € ἀρχήν. — 69. συνουσίας. --- ὁμόφυλον. 

70. Th. Τὸν ἐπὶ τῷ Νῶε χαταχλυσμὸν “Βλληνὲς ἐξ γμῶν 

2 ὁ φόρβυος a. — 4 ἀναστέλλειν Vrat. — 6 στ. ἐμοῦ 2. — ἐπεὶ] 

ἐπὶ a. — "7 ἐχϑρᾶ. Vrat. — 8. 9 φησιν — εἶπε om. Vrat. — 9 χῆπον εἶπε 

aqv(', εἶπε κῆπον cett. — 15 Ante παρεχ. delevi ἢ οὕτως (7) otto 

Mommseni ed. — 16 Ante μετὰ delevi ὅτι. — 26 Lemma ἑστορία 
περὶ τοῦ ἐπὶ (ἐπὶ om. Boeckh) δευχαλέωνος χαταχλυσμοῦ est in s, 
marg. ε΄, ed. Boockh., ἱστορία in oett. edd. — ἐπὶ τοῦ Da". 
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χεχλοφότες otro qaoí* Διὸς τὴν χῆν χαταχλύσαντος Δευχαλέων 

xat Πύῤῥα ἔν τινε χιβωτέῳ εἰσελϑόντες μετεωρίσϑησαν ὑπὸ roc 

ὕδατος ὑπεράνω τοῦ Παρνασοῦ, χατὰ δέ τινας ὄρους Λυχορὶ -χα- 

λουμένου " πεπαυμένου δὲ τοῦ ὕδατος ἐξελϑόντες τοῦ χιβωτίου 

προσετάχϑησαν ὑπὸ τοῦ Διὸς τὰ τῆς μητρὸς αὐτῶν ὀστᾶ ὄπι- ὅ 

σϑὲεν ῥίπτειν" οὐχ ἄλλην δὲ ἢ τὴν γὴν μητέρα ὑποτοπήσαντες, 

λίϑους λαβόντες ὄπισϑεν αὐτῶν ἔῤῥιπτον " xai oc μὲν 7) Πύῤῥα 

ἔῤῥιπτε γυναῖχες, οὺς δὲ Δευχαλίων ἄνδρες ἐγένοντο. ὅϑεν ἐστὶ 

xai τὸ λαὸς ὄνομα " λᾶς γὰρ ὁ λέϑος. 

gl. 70. * ἐχτέσαντο. — ἤγουν ἐχ λέϑων γεννηϑέντα. --- 11.10 

* * λαοί διὰ τὸ μέτρον. --- ὠνομάσϑησαν oi γεννηθέντες. 

60—71. M. Μὴ νῦν, ὦ στόμα δηλονότε, λαλάγεε, ἤγουν λήρει 

τὰ τοιαῦτα " ἔα πάντα πόλεμον xal πᾶσαν μάχην yupíe, ἧτοι 

μαχρὰν τῶν ϑεῶν" φέροις δέ, ἀντὶ τοῦ φέρε, χίνει, τὴν γλῶσ- 

ααν πρὸς τὸ ἄστυ τῆς Πρωτογενείας τῆς ϑυγατρὸς τοῦ ᾿θποῦν- 15 

τος, τοῦ xal Δευχαλέωνος. ὅπου (64), ὕγουν ἐν τῇ ᾿Οποῦντε, 

ἡ Πύόῤῥα χαὶ ὁ Δευχαλέίων ἀπὸ τοῦ Παρνασοῦ χαταβάντες, τῇ 

αἴσῃ, ἀντὶ τοῦ τῇ προστάξει, τῇ βουλῇ τοῦ Διὸς τοῦ αἰολοβρόν- 

του, ἤγουν τοῦ τῶν ταγέως χινουμένων βροντῶν αἰτέου οἶχον 

(68) ἐποέησαν τὴν ἀρχήν. γωρὶς δὲ συνδυασμοῦ γενεὰν ἐχτησά- 20 

|. 8 ὑπὲρ ἄνω Vrai. — λυχωρέως edd. οὐ /' post corr. — 3. 4 λεγο- 

μένου I. — 6 ἄλλων Vrat. — ὑποτοπήσαντες ΓΖ, ὑποτοπάσαντες. 

cett. — 7 βαλόντες g μ΄. — 8 ὃ Δευκ. edd. — ἐγένοντο ἄνδρες sz. — 

ἔστι A. — 9 λᾶς] λάας z, λὰς 4. — 129 Lemma μὴ viv λαλάγει est in 

Vrat. zu edd. Ro. Br. St. Oxx. Boeckh. — Prseterea σύνταξις Boeckh 

in textu, z u' in marg. — 18 ἤγουν |". — 14 φέρεις δὲ q, φέροις δ᾽ ἂν 

2. — q. xal κίνει ἐ΄. — 15 τῆς ante Πρωτ. om. a. — 16 toi xoi 

Zdtvx. uncinis inclusit Heyne, tuitus est Boeckh collato scholio rec. 

ad v. 73 et schol. rec. et vet. ad v. 85. — 17 πύρα q. — 18 αἴσει 

ἃ. — τῇ ante mgoot. om. /". — 920 συνδιασμοῦ 2, συνδέσμον Vrat. 

et edd. ante Oxx. — χωρὶς δὲ εὐνᾶς (ἤγουν add. in marg.) συνδ, 

xai (ἤγουν del) συνουσίας γεν. 4. — ἐχτίσαντο Vrbi. wu. 

21* 
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σϑην, ἤγουν ἐχτήσαντο, ἔσγον, λιϑένην, τουτέστιν ἀπὸ λίϑων,. 

ὁμόδημον, ἤτοι ὁμογενῆ. λαοὲ δὲ ὠνομάσϑησαν, ἡ γενεὰ δηλο- 

vórt* πρὸς τὸ σημαινόμενον ἡ ἀπόδοσις. 
79. Germ. 0 νοῦς" ἔγειρε, παῦσον" τὸ γὰρ ἴστασϑαε 

7, * 928 a παῦσίς ἐστι. ὃ ἐπέων φησὶν οἶμον ὁδὸν 7 qzv, 
4 

σμα, προ- 
otptov. | 

Th. Λέγει, ὅτε ἑατέον τοὺς περὲ τούτου λόγους. ἔστε δὲ 

ἡ τοιαύτη σύνταξις ὁμοία τῇ ἄνω, τῷ ᾿Από μοι λόγον τοῦτον, 

στόμα, ῥίῴφον. οὕτω ὃὲ παραιτούμενος λέγειν περὲ τούτων 

πάλιν ἐπιχειρεῖ λέγειν. δέον δὲ λιγ ἕως εἰπεῖν ἀντὶ τοῦ ταγέως 

ἔγειρε; λιγὺν εἶπε πρὸς τὸν ὕμνον. 

gl. 72. ἀνίστα χαὶ πόῤῥω φέρε. — αὐτοῖς, τῇ Πύῤῥᾳ xai 

τῷ Δευχαλίωνι. — * ἀχολουϑέαν. 

78. Th. Τὸ αἴνει xal πρὸς τὸ ἄνϑεα λάμβανε. αἔνεε 

δὲ ἄνϑεα νεωτέρων ὕμνων, ἦτοι νεωτέρους ὕμνους, περιφραστι- 
χῶς. λέγει δέ, ὅτι τὸ τὰ νέα ὑμνεῖν χρεῖττον. 

gl. 73. ποταπόν ; ὀξύν. ---- χρείττων γὰρ τοῦ νέου. ---- 74. 

ἤγουν ὕμνους, περιφραστιχῶς. --- 15. * * λέγουσι. — * δέ. — 
78. μηχαναῖς xat βουλαῖς. ---- * ἀνάποσιν" — * * ἀνάπωσιν. ---- 

. Ὁ - ^ - 30 79. τὸ ὕδωρ. — * * τουτέστι τὸ πλῆϑος τοῦ ὕδατος AaBety. — 
λαβεῖν, ἀφανίσαι. 

72---Ἴ9. Μ.," Ere! ἐπέων, ἀντὲ τοῦ χίνησον, ὦ στόμα, 

χάριν αὐτῶν, τῶν ᾿θπουντίων δηλονότι τῶν ἀπὸ τοῦ Δευχαλίω- 

9 ἤγουν ὁμογενῆ, ὁμόφυλον λαοὶ δ᾽ ὠνομ. (sic) ἤγουν ὠνομάσϑη- 

σαν t". — 4 Post *O delevi δέ. ---- 7 Hoc scholium om. e. — Lemma 

ἔγειρε est in ε΄, ἔγειρ᾽ ἐπέων in cett. codd. mixtis et edd. --- τοῦτο 
λέγει codd. mixti et edd, — λέγει δὲ ὅτι 4. — ἐχϑετέον Γ. — 8 ὁμοίᾳ 

τῇ dvo μ΄. — &mo μοι μ΄. — τοιοῦτον Γ. — 11 có ὕμνον T, fort. 

recte. — 14 Hoc scholium om. e. — 15 δὲ excidit in edd. inde ἃ 

Beckio. — ἤγουν ι΄. — 16 τὸ om. μ΄. — 29 σύνταξις sin 

marg. Beckh in textu. — Zyss 4". — 28 $6. τὸν ἀπὸ μ΄. — τοῦ 
om. εἰ". 
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νος ὁδὸν ἐπῶν λιγεῖαν, ἤγουν ἐμμελῆ" ἐπαΐίνεε δὲ οἶνον μὲν 

πολυετῆ, ἄνϑῃ δέ, dvri τοῦ ἀνϑηρότητα, λαμπρότητα ὕμνων 

νεωτέρων, τουτέστι χαινοτέραν ὁδὸν ἐγόντων. λέγουσι (75) 

δὴ χαταχλύσαι μέν, ἤγουν χαταποντίσαι, χαλύψαι τὸ σϑένος 

τοῦ ὕδατος, ἀντὲ τοῦ τὸ ὕδωρ περιφραστιχῶς, τὴν γὴν τὴν b 

μέλαιναν, ἀλλὰ διὰ τῶν τεχνῶν τοῦ Διός, ἤγουν τῶν μη- 

χανῶν, τῶν δυνάμεων, ἀνάπωσιν λέγουσιν ἐξαίφνης, ἤγουν 

ἀναῤῥόφησιν, συστολὴν τῆς ἀναχύσεως xal εἰς τὴν γῆν 

αὖϑις χατάδυσιν λαβεῖν τὸ ἄντλον, τουτέστι τὸ πλῆϑος τοῦ 

ὕδατος. 10 
gl. 79. τῆς Πύῤῥας xat τοῦ Δευχαλίωνος. ---- 80. πολεμε- 

χώτατοι. ---- οἱ aot, ὦ ᾿Εφάρμοστε. 

81. Ῥαϊ. ᾿Ιαπετὸς ἐγέννησε Προμηϑέα χαὶ᾿ ἔἘπιμηϑέα. ex 

γοῦν τοῦ Προμηϑέος ἐγεννηϑη deuxaMev, ἐχ δὲ τοῦ ' Ἐπιμη- 
ϑέος τοῦ xai 'Üroüvroc ἐγεννήϑη ἡ Πόῤῥα, ἐχ δὲ τῆς Πόῤῥας 1 

xat Δευχαλέωνος ἡ Πρωτογένεια. ἐχ ταύτης δὲ xai τοῦ Διὸς 

ὁ ᾽θπούς, ἀφ᾽ οὗ ἡ πόλις ᾿Οπούς, μητρόπολις τῶν Λοχρῶν. 
Th. ᾿Ιαπετοῖ παῖδες Προμηϑεὸς xat ᾿Επιμηϑεύς. Προμη- 

1 ὁδῶν ἐπ. ταί. --- μιγείαν q. — εὐμελῆ q, ἐμμελεῖ μ΄. — οἶνον] 

ὕμνον z μ΄, ὕ οἶνον ἐ΄. — 3 ἀνθηρότατα 4. --- 8. τουτέστι — ἐχόντων 

om. 4". — 4 δὲ ι΄. — χατακλῦσαι Vrat. zi" μ' et edd. ante Beck. — 

D τοῦ ante ὅδ. om. Vrat. — 5. 6 τὴν μέλαιναν om. ε΄. — 7 ἀνάπαυσιν q. 

— 9. 10 τῶν ὑδάτων Vrat. — 14 Προμηϑέως ed. Boeckh. — 14. 15 

Ἐπιμηϑέως ed. Boeckh. — 15 Πύῤῥας Boeckh addidit. — 17 Ὀποῦς 

bis ed. Beckh. — 18 Glossator libri b hoc scholium 816 exhibet: 

Ὁ ᾿ἸἾΙαπετὸς παλαιότατος ἐστὶ ϑεὸς xol ἐγέννησε Προμηϑέα καὶ ᾿Επιμη- 

ϑέα. ἀπὸ δὲ τοῦ Προμηϑέως χαὶ τῆς Κλυμένης ἐγεννήϑη ὃ Δευχαλίων 

ᾧ χαλούμενος Ὀποῦς, ἐκ δὲ τοῦ Ἐπιμηϑέως καὶ τῆς Πανδώρας ἐγεν- 

γήϑη ἡ Πύυῤῥα" éx δὲ τοῦ Δευχαλέωνος xol τῆς Πύῤῥας ἐγεννήϑη ἡ 

Πρωτογένεια, ἥντινα ἔγημεν ὃ Δοχρός. ἀλλὰ ἄτεκνος ὥφϑη ἡ Πρωτο- 

γένεια. διὸ ἀναρπασϑεῖσα ὑπὸ τοῦ Διὸς ἔλαβεν ἐν γαστρὶ ὑπ᾽ αὐτοῦ 
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ϑέως xai Κλυμένῃης Δευχαλίων ὁ xai 'Üxobe χαλούμενος,᾽ Ezxtuz- 

ϑέως xai Πανδωρας Πύῤῥα, Πύῤῥας δὲ xat Δευχαλέωνος Πρωτο- 

γένεια, ἣν ἔγημε Aoxoóe. διὰ δὲ τὸ μὴ ποιεῖν ὑπ᾿ αὐτοῦ παῖδα, 

ἕνα μὴ χωρὶς διαδόγου ϑάνῃ Λοχρός, ἁρπάζεται Πρωτογένεια 
δ ἐχ Διός, ἧ συνελϑὼν ἐν τῷ MawáAg ὄρει τῆς ᾿Αρχαδίας xat 

ἐγχύμονα ποιήσας ἐπανάγει πάλιν αὐτὴν πρὸς Λοχρόν, ὃς τὸ 

γεννηϑὲν ὑπ᾽ αὑτῆς παιδίον ᾿Οποῦντα ἐχάλεσε, συνώνυμον 

᾿Οποῦντι τῷ xat Δευχαλίωνι, τῷ Πρωτογενείας πατρί. 

gl. 81. ἐξ ἀρχῆς. — ἀπὸ τῆς τοῦ ᾿Ιαπετοῦ. — 82, * t γε- 

10 νεᾶς. --- παῖδες. --- ϑυγατέρων. — 88, χαλλίστων. — τοῦ 

᾿θποῦντος τοῦ ὑπὸ τοῦ Κρόνου παιδὸς Διὸς σπαρέντος. --- 84. 

αὐτόχϑονες xai οὐ μετανάσται. 

79—84. M. Κείνων δ' ἔσσαν] τοῦτο πεὸς τὸν Egáp- 

μοστον. ἐξ ἐχείνων δὲ ἦσαν ἀρχῆϑεν ot ὑμέτεροι ἀντὶ τοῦ ot aot 

15 πρόγονοι οἱ γαλχάσπιδες, τουτέστιν οἱ πολεμισταί, λέγω τῆς 

γενεᾶς τῆς ἀπὸ τοῦ ᾿Ιαπετοῦ χαταγομένης χοῦροι (89), ἤγουν 

παῖδες, ἀπόγονοι, τῶν χορῶν τε, avri τοῦ τῆς χόρης, ἤγουν τῆς 

καὶ τέξασα υἱὸν ἐχάλεσεν αὐτὸν Ὀποῦντα. — Lemma ἱστορία ὅϑεν 

δευχαλέων xol πύῤῥα Vrat. (8 τὰ. 566.) οὐ μ΄ in marg., Boeckh in textu, 

"Otv ὅδ. xal m. in se, qui ἱστορία, qux vox in edd. ante Bockhium 

emmalüis vice fungitur, in marg. habet. 

1 ὁ 4svx. edd. inde 4 Beckio. — ὀπούς lI'4, οποῦς cett. — 

2 πανδόρας I. — ὃ ἔγημεν (". — παῖδας [D μ] edd. — 4 

9dvg ΓΑ, ἀπέλθῃ cett. — τοπάζεται 4. — 5 ὑπὸ διὸς I. — Μενάλῳ 

Γ οὐ edd. ante Beck. — 8 xal omm. 4 Vrat. μ΄. — 10 Ad χοῦροι 

χορᾶν glossa ἐπὶ τῆς νέας τῆς χόρης est in a. — 18 σύνταξις z μ' 

in marg, Boeckh in textu. --- 14 ἡμέτεροι v. — τοῦ om. ι΄. — 
15 γχαλκόσπιδες s. — ὃ (sic) y. τουτέστι πολ. ι'". — 16 γεννεᾶς Vrat. 

— τοῦ] τῆς a, omm. qs. — 17 vs om. a. — Post ve in codd. mixtis 

et edd. τῶν ἀρίστων Κρονιδῶν additur. — Post τοῦ delevi xal codd. 

aq BSecutus. 
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Προωτογενείας, xat τῶν ἀοίστων Κρονιδῶν, avri τοῦ xai 

τοῦ ἀρίστου υἱοῦ τοῦ Κρόνου τοῦ Διός, ἐγχαίρίοε βασιλεῖς 

αἰεί, ἤγουν γνήσιοι βασιλεῖς xat οὐχ ἐπείσαχτοι χατὰ διαδοχὴν. 

gl. 85. * 4 ὁ τοῦ οὐρανοῦ βασιλεὺς Ζεύς. --- 86. ϑυγα- 
- 3 

τέρα" * — * * παῖδα γράφε διὰ τὸ μέτρον, οὐχὶ ϑύγατρα, xal 

᾿θποῖντος, οὐ μὴν ᾿᾽θπόεντος. ----᾿ Ἠλείων, ἤτοι τῆς ̓ θποῦν- 

τος. — 87. * 4 τοῦ xa? Δευχαλέωνος χαλουμένου. — ἥσυχος. -- 

88. ἐν ' Apxaóíq τὸ αίναλον ὄρος. --- 89. * t ἐξοχαῖς. --- ἔφε- 
, - 1 - “2 » / 

pev αὐτήν. — 90. * t τῷ ἀνδρὲ αὐτῆς. — χαταβάλοι αὐτόν. 

— 91. ὁ τῆς ζωῆς αὐτοῦ χρόνος. --- ϑάνατον. --- ἐνεγχων. — 10 
* 4 

92. ποταπόν ; ἐστερημένον. --- ἦτοι παιδός, διαδόχου. — 94. ἡ 

Πρωτογένεια. — * * ἐχάρη. — * * xat. —* * ϑεασάμενος. --- 

95. ὁ Aoxpóc. — ὄντα. 

96. Pal. Προσέταξε, φησί, χαλεῖσϑαι τὸ βρέφος ὁ Λοχρὸς 
-€- 5 p Ὁ 4 - *? - [ "0 ^T 15 

τῷ ὀνόματι τοῦ πρὸς μητρὸς aurou πάππου Ὅπουντος, βασε- 
«- : - ^— * 

λέως τῶν ᾿Πλείων. 3) χατά τινας" προσέταξε χαλεῖσϑαι αὐτό, 

i xol τ. ἀρ. Kgovióu»v ex aq addidi. — Locum in edd. corru- 

ptum esse etiam Mommsen vidit, qui tamen in Annotationis Critiese 

Supplemento p. 128 male τε inter τῶν et ἀρίστων Ko. (ef. notam ad 

p. 326, 17), preterea xol ante tov ἀρίστου inseri iussit. — 1. 2 xol 

tov om. q. — 8 ἐπίσαχτοι Vrat. μ΄. — Ceterum eorundem versuum 

paraphrasin Beckh «ex Mose. B. ab alia manu scriptam» scholiis ad 

v. 729 inseruit, Mommsen dubitanter Triclinio tribuit, perperam: »X2 

Ἐφάρμοστε, oí ὑμέτεροι πρόγονοι ἐξ ἀρχῆς, οἱ ὄντες καὶ ὑπάρχοντες &x 

τῆς φυτείας καὶ τῆς γενεᾶς ᾿Ιαπετιονέδαι, οἱ κοΐροι καὶ παῖδες ἐχείνων τῶν 

χόρων καὶ κορασίων Κρονιδῶν καὶ τοῦ Κρόνου φερτάτων καὶ χαλλίστων 

ἀεὶ καὶ διαπαντός, ἄνωϑεν καὶ ἐξ ἀρχῆς ἔσαν xol ὑπῆρχον βασιλεῖς χαλ- 

κάσπιδες καὶ ὡπλισμένοι, ἧτοι πολεμικοί.ν — ὅ Notulam Trielinianam 

Boeckh primus ex Mose. B edidit. — ϑυγατέρα ed. Boeckh. (ex Mosc. 
B ?) — 7 Ad Ὀποῦντος glossa roi Δευχαλίωνος est. in a. — 12 

ϑεασαμένη codd. — 16 αὐτοῦ scripsi pro αὐτῷ, 

-——— M—————— l-————— ll 
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τὸ βρέφος, 'Ürobvra τῷ ἐνόματι τοῦ πρὸς μητρὸς αὐτοῦ τῆς 

Πρωτογενείας πάππου ' πιμηϑέως τοῦ xal ᾿θποῦντος. 

Germ. Μάτρως 0 ἀπὸ μητρὸς πάππος, πάτρως δὲ ὁ πρὸς 

πατρός. οἱ μὲν οὖν ἄλλοι ποιηταὶ μάτρωας τοὺς τῆς μητρὸς ἀδελ- 

φούς, à δὲ νῦν ποιητὴς τὸν πατέρα τῆς μητρός. 

gl. 96. τοῦ πάππου ᾿θποῦντος. --- τὸν παῖδα. --- 97. ὁμω- 

νυμον. — εἶναι. --- 98. ἐξογώτατον. --- τῷ τοῦ σώματος χάλλει. 

— 99. τοῖς ἐχ χειρῶν. — τὴν ἀπ᾿ αὐτοῦ χληϑεῖσαν ᾿Οποῦντα. 

— 100. * t παρέσχεν αὐτῷ. — τὸν ἐν αὐτῇ. --- διεξάγειν χαὶ 

βασιλεύειν. 

8ὅ---100. M. Πρὲν ᾿θλύμπεος πρότερον, τὴν ἀρχὴν, ὁ 
βασιλεὺς 0 ἐν τῷ ̓ θλύμπῳ ὁ Ζεὺς τὴν ϑυγατέρα τοῦ ᾿θποῦντος 

τοῦ xai Δευχαλίωνος ἀναρπάσας, ἤγουν μετέωρον εἰς τὸν ἀέρα 

λαβὼν λάϑρα (τοῦτο γὰρ τὸ ἔχηλος) ἀπὸ τῆς γῆς τῶν ' Ἐπειῶν, 

τουτέστι τῶν ᾿Πλείων (Ἐπειοὶ γὰρ οἱ ᾿Ηλεῖοι ὠνομάσϑησαν 

ἀπὸ ' Exetot τοὺ ᾿Ενδυμίωνος) ἐμίγη (88) αὐτῇ ἐν ταῖς ἐξοχαῖς 

ταῖς Μαιναλίαις, ἤγουν ταῖς τοῦ Μαινάλου" ὄρος δὲ ᾿Αρχαδίας 

τὸ Μαίναλον" xal ἤνεγχε τῷ Λοχρῷ τῷ ἀνδρὲ αἰτῆς, tva μὴ 

χαϑέλοι αὐτόν, τὸν Λοχρὸν δηλονότι, ἤγουν χαταστρέφειεν ὁ 

al«v, ἀντὶ τοῦ ὦ χρόνος, ἐστερημένον (02) γενεᾶς, πότμον ἐφά- 

ae, ἤγουν συντυχίαν ϑανάτου ἐπαγαγών. ἔχεν δὲ ἀντὶ τοῦ ἔσχε 

σπέρμα μέγιστον, ἀντὲ τοῦ υἱὸν ἀπὸ σπέρματος μεγίστου ἡ γυνὴ 

τοῦ Λοχροῦ ἡ ἤροωτογ ἑνεια᾽ εὐφράνδϑη τε ὄ ὕρως, ἤγουν ὁ Aoxpós, 

11 σύνταξις s μ' in marg., Bockh in textu. — 12 ó ante £v om. 

t. — τὸ ὁλ. a. — ὃ om. q. — 18 ἁρπάσας t". — 15 οἱ 24. (74. 9) 

ὦν. aq, ὦν. οἱ ἦλ. cett. — 17. 18 Verba ὄρος δὲ Aox. τὸ Μαίν. exaqu' 

addidi. — 19 χαϑέλη q post corr. — ἦγ. χαταστρέψ. om. (΄. — 20 

ἀντὶ τοῦ] ἤγουν q. — ἐστερημένος q Vrat. s. — 21 συντυχία s. — ἔχεν 

δὲ a, ἔχε δὲ q, ἔσχε δὲ Vrat. 5 μ΄, omm. cett. — ἀντὶ τοῦ ex aq Vrat. 

su addidi. — ἔσχε q Vrat. z, ἔσχεν a, ἔσχε δὲ cett. — 32 τοῦ τὸν 

υἱὸν q. — 07. μέγιστον q. 
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ἐδὼν υἱὸν τῇ ἀληϑείᾳ μὲν ὄντα ϑετόν, ἀντὶ τοῦ νόϑον, ὑπ᾽ αὐτοῦ 
δὲ γνήσιον νομιζόμενον, ὠνόμασε δὲ αὐτὸν οὕτω: ὥστε (97) 

εἶναι ἰσώνυμον, ἀντὲ τοῦ ὁμώνυμον τοῦ μάτρωος αὐτοῦ, ἤγουν 

τοῦ πρὸς μητρὸς αὐτοῦ πάππου, τουτέστιν ᾿ϑποῦντα ὠνόμασεν 

αὐτόν (ἰστέον δέ, ὅτε παρὰ τὴν συνήϑειαν τῶν ἄλλων ἐδέξατο 

ἐνταῦϑα οὗτος τὸ ὄνομα " μήτρων γὰρ οἱ ἄλλοι τὸν πρὸς μητρὸς 

λέγουσι ϑεῖον) ἄνδρα ὑπέρφατον, γενόμενον δηλονότι αὐτὸν τὸν 

"Ürobvca, ἤγουν ὑπεοβολιχῶς ϑαυμαστὸν χατά τε τὴν μορφὴν, 

τουτέστι τὸ εἶδος, xa? χατὰ τὰ ἔργα, ἤγουν τὰς πράξεις. τὴν πόλιν 

δέ, τὴν ᾿Οποῦντα δηλονότι, xa? τὸν λαὸν αὐτοῦ zapéayev αὐτῷ 

ὁ Λοχρὸς δηλονότι διαιτᾶν, ἤγουν διοιχεῖν. 

gl. 101. διὰ τὴν αὐτοῦ φήμην" --- * * διὰ τὸ μέτρον 

συστέλλεται. ---- αὐτῷ. ---- * * ᾿Ιωνεχώς. ---- 104. τῶν ἐπελθόντων 

ξένων. — 105. t τῶν ξένων τῶν χατοιχησάντων τὴν ᾿θποῦντα. --- 
106. Μενοίτιος ἐξ " Axcopoc xai Αἰγένης. 

107. T'h. Οἱ “λληνες ὅτε ele Τροίαν ἐστράτευον, προσώ- 

χείλαν ἐν Μυσίᾳ xai νομίζοντες ταύτην εἶναι τὴν Τροίαν ἐδηουν. 

1 Post ϑετὸν libros aq" u' secutus delevi υἱόν. — 5 λογιζόμενον 

4. — 9. 8 ὡς τὸ εἴναι Vrat. z et edd. ante Beckium. — 8 μάρτυρος 

Vrat. ὁμάτρωος a. — 4 roi πρὸς μητρὸς αὐτοῦ (αὐτῷ a) πάππου 

aq οὐ τοῦ πρὸς μητρὸς αὐτοῦ etiam Oxx. e libris manu scriptis Oxo- 

niensibus attulerunt; quz lectio Beckio «aut ex scripture compendio 

oria, &ut e sequentibus ducta» videbatur; T0) πατρὸς τῆς μητρὸς 

αὐτοῦ, ἤτοι (ἤγουν (') τοῦ πάππου cett. codd. et edd. --- ὁποῦντα 

ὠπρῦγτα a. — α μήτρων a Vrat. ι" u', μήτωρ q, μήτρωον cett. C£. Mo- 

schopuli Syllogen : ήτρων (sic) λέγεται ὃ πρὸς μητρὸς ϑεῖος. — τὸν] 

τοῦ Vrat. --- 7 ὑπέρφαντον qu. — 8 ἦτοι μ' ante corr. — 16 Lemma 

ἱστορία edd. ante Bockhium, ἰστορία περὶ τοῦ Πατρόχλον Boeckh 

in textu, Vrat. uL ' in marg. περὶ τοῦ Πατρόχλου s in textu, 

— "Ov ἐς Τροίαν ἐστράτευον (οἱ add. Vrat.) "EJAgveg codd. mixti et 

edd. — 16. 17 προσέχειλαν edd. ante Heynium. — 17 εἰς Mvoiav 

I. — ἐδήων Vrat. zu et edd. ante Beckium. 

15 
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ὁ οὖν ταύτης βασιλεὺς Τήλεφος ἀμυνόμενος ὑπὲρ τῆς χωρᾶς 
μάχην συνῆψε τοῖς λλησιν, ἧς χαρτερᾶς γενομένης ot μὲν ἄλλοε 

πάντες " λληνες εἰς ναῦς ἀνεγώρησαν, μόνος δὲ Πάτροχλος σὸν 

τῷ ̓ Αγιλλεῖ ἐμάχετο. 

b gl. 107. τοῦ Μενοιτίου ὃ Πάτροχλος. --- 108. οὗτος γὰρ 

πρῶτος ἐβασίλευσε Muaíac. — τὴν Μυσίαν. --- ἐλϑων" ἐνόμιζον 

γὰρ λληνες ταύτην εἶναι τὴν Τροίαν — t ἀπελϑών. --- 110. 

ἰσχυροτάτους. — τοὺς “λληνας. — 111. εἰς τροπὴν ἀγαγών. 

— ταῖς ϑαλασσίαις. ---- ?jrot ταῖς ναυσὲν αὐτῶν. 
| 10 113. ΤΊ. ὥστ᾽ ἔμφρονι δεῖξαι} ἤγουν" ἐπεὶ Ilárpo- 

xÀos ἔστῃ aby ᾿Αγελλεῖ τῶν ἄλλων ᾿Βλλήνων τραπέντων, πᾶς 

ἀνὴρ νουνεχὴς ἔγνω ἂν ἰδων, ort Πάτροχλος ἔξοχος ἣν τὰ εἰς 

μάχην. 
gl. 113. * t φρονίμῳ. ---- 114. γνῶναι. — * ἰσχυρόν. — 

15 115. γνώμην xai προϑυμίαν ele τὰ πολεμεχά. ---- * t δ᾽ Αχιλλεύς. 

— 116. ἐν τῷ ὀλεϑροίῳ πολέμῳ. — αὐτόν. — 117. παρήγγειλε. 

— 118. τῆς αὐτοῦ. — μαχράν. — τάττεσϑαι. — 119. τῆς τοὺς 

παραπεσόντας αὐτῇ βροτοὺς δαμαζούσης. 

101—119. M. 4gixovro δὲ πρὸς αὐτόν, ἤγουν τὸν ᾿θποῦν- 

20 ra, ξένοι xai ἐχ τοῦ " Apyoue xa) ἐχ τῶν Θηβῶν xai ᾿Αρχάδες, 

oí δὲ xai ἀπὸ τῆς Πίσης, ἤγουν ᾿ Ἠλεῖοι. ἀπὸ τῶν ἐποέχων δέ, 

1 βασιλεύσας edd. inde ἃ Beckio. — ὑπερὶ ex περὶ μ', περὶ “. --- Ὁ 

μάχη Ro. Br. St., μάχῃ Ox., corr. etiam Beck. — yop. [Vrat.] edd. 

— 8 οἱ ἕλλ. A. — εἰς τὰς v. edd. — δὲ ὃ II. edd. — 4 τῷ omm. Γ΄ 

Vrat. εἰ (?) κ΄. — 5 Ad v. 108 haec adscripsit glossator in 5: ἤγουν 

εἰς τὴν Μυσίαν, ἣν siye πρότερον ὃ Τεύϑρας καὶ μεταταῦτα ὃ Τήλεφος. 

— 10 Hoc scholium om. z. — Lemma omm. ΓΖ. — δεῖξαι om. «". 

— ἐπεὶ ὃ n. I. — 19. τὰ ἐς /' et edd. — 19 Lemma ἀφίχοντο δὲ oí est 

in Vrat. z 4' et edd. ante Beckium, ἀφέχοντο in |", ἀφίκ. δὲ οἱ ξένοι 

in ed. Boeckh., lemma omm. cett. codd. et edd. — σύνταξις 2 μ' in 

marg., Beckh in textu ante lemma. — τὴν ὁπ. uw. — 290. 21 χαὶ ἐκ 

tov Ἄργους — Ἠλεῖοι om. εἰ". — 21 πίσας ἦγ. 74. q. 
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τουτέστι τῶν ξένων τῶν χατοιχῃσάντων ἐν τῷ βασιλευομένῳ 

ὑπ᾽ αὐτοῦ τόπῳ, τὸν Μενοίτιον ἐτέμησεν ἐξόγως, τὸν υἱὸν τοῦ 

* Axcopog xat τῆς Αἰγίνης, οὗτινος (107), τουτέστι τοῦ Μενοιτίου 

ὁ υἱός, ὁ Πάτροχλος δηλονότι, ἅμα τοῖς ᾿Ατρείδαις ὀπελϑὼν εἰς 

τὴν γῆν τοῦ εύϑραντος, ἤγουν ele τὴν Μυσίαν (ἣν τοῦ Τεύ- 

ϑραντος λέγει διὰ τὸ ἄρξαι αὐτῆς ποτε τὸν Τεύϑραντα, τότε δὲ 

ἐπ᾿ αὐτῇ ὁ Τήλεφος ἐβασίλευε) μόνος ἔστῃ σὺν τῷ ᾿ Ἀχιλλεῖ, 

ote ὁ Ἰηλεφος τρέφας τοὺς Δαναοὺς τοὺς ἀλχήεντας, ἤγουν 

τοὺς ἰσχυρούς, τοὺς γενναέους, ἐνέβαλεν εἰς τὰς πρύμνας τὰς 

ϑαλασσίας, ἀντὶ τοῦ εἰς τὰς ναῦς τὰς ἐν τῇ ϑαλάσσῃ τὴν διατρι- 

βὴν ποιουμένας" ὥστε (118) δεῖξαι αὐτὸς ὁ Πάτροχλος τῷ 

φρονέμῳ μαϑεῖνστὸν νρῦν τοῦ Πατρόχλου, ἀντὲ τοῦ τὸν ἑαυτοῖ, 

τὸν βιατῆν, ἤγουν τὸν γενναῖον, τὸν ἀνδρεῖον (ἀπὸ τοῦ βία, ἡ 

ἰσχύς) ἀφ᾽ οὗ χρόνου παρηγορεῖτο (117), ἀντὲ τοῦ παρήνει, 

ἔλεγεν αὐτῷ ὁ υἱὸς τῆς Θέτιθος ὁ ᾿Αχιλλεύς, μηδέποτε ταξιοῖ- 

σϑαι, τυυτέστει παρατάττεσϑαι αὐτὸν ἐν τῷ πολέμῳ τῷ ÓÀe- 

ϑρίῳ χωρὶς τῆς αἰγμῆς τῆς σφετέρας, avri τοῦ τῆς ἑᾶς, τουτέ- 

att τῆς ἑαυτοῦ, τῆς δαμασιμβρότου, ἤγουν τῆς τοὺς ἄνδρας 

χτεινούσης. 

10 

119. Th. Εἴην εὑρεσιεπηῆς] ἤγουν εἴϑε τοιαύτας στο- 30 

2 ἐτίμησεν καὶ ἐξ. z. — tot om. (/". — 8 τῆς om. /'. — 4 ὁ ante υἱὸς 

om. a. — δηλονότι om. ('. — ἐπελϑών [q] edd. — ὅ ϑεύτραντος ι΄. — 

ἤγουν — Τεύϑραντος, om. q. — εἰς τὴν om. ε΄. — ἣν] ἦν a. — 5. 6 

ἣν — λέγει om. ε΄". — 6 πρῶτον post ἄρξαι additum, ποτε deletum 

est a m. pr. in ε΄. — ϑεύτραντα i". — 7 ἐπ᾽ αὐτῆς ι", et q ex ἐπ 

αὐτοῖς (?). — τῷ om. /". — 8 ἥγουν om. ι΄. — 9 ἐσχ. καὶ yevv. /'. — 

10 τὴν om. ε΄. — 11 δεῖξαι) διόξας a. — 12 τοῦ ante Πατρ. om. a. — 

τὸν om. ι". — 18 γενν. xol ἄνδρ. /'. — 15 ϑέτιος ἐ". — ὁ "Ay. om. 

t". — 17 τῆς αἰχμῆς omm. Vrat. αὶ μ΄. — idc q. — τουτέστι omm. 

edd. — 18. 19 τῆς δαμ. — xt&v. om. (". — 18 τῆς τοὺς] τοὺς τῆς 

4. — 20 Hoc scholium om e. — Lemma omm. ΓΑ. — Ἁρμόδιος τῷ 

παρούσῃ ὑποϑέσει (conf. glossam ad v. 121) ante ἤγουν legitur in 

I. — ἤγουν ex IA addidi. mM 
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ptas εὑρίσχοιμε, ἵνα ἐπογούμενος τῷ παρὰ τῶν Μουσῶν δοϑέν- 
τι μοι δίφρῳ, λέγω δὴ τῇ ποιητιχῇ, ἁρμοδέως τῇ παρούσῃ ἔπο- 

Üécer ποιῶμαε τοὺς λόγους. τοῦτο δὲ λέγει, ἐπειδὴ xal ὁ 

Πάτροχλος ᾿θπούντιος ἦν ὥσπερ xai ᾿Εφάρμοστος. τοῦ δὲ 

ὅ ἐναγεῖσϑαει τὸ ἐν πρὸς τὸ δίφρῳ συναπτέον, οὕτως" ἐν τῷ 

δίφρῳ τῶν Μουσῶν ἡγεῖσϑαε xa? προέργεσϑαι. 

120. Pal. 'Qec πρὸς τοὺς παρεστῶτας λέγει. 

gl. 120. ἐφευρετιχὸς τοιούτων ἱστοριῶν. ---- ἐποχεῖσϑαε, 

προέργεσϑαι εἰς τὸν τοὺ ᾿φαρμόστου ἔπαινον. — 191, ἀρ- 

10 μόδιος τῇ παρούσῃ ὑποϑέσει, ἤγουν τῇ ποιήσει. — * * ἅρματι. 

— 122. ἤγουν πρόϑυμος εἴην. εἰς τὸ ὑμνεῖν xat λόγων εὔπορος. 

— 123. ἐν φιλίᾳ αὐτοῦ τῇ πρὸς ᾿Εφάρμοστον vixz. — 124. 

* * xal, — ὑμνητῆς" — * * συνίξησις. ---- ταῖς ἐν ᾿Ισϑμοῖ δοϑεί- 

σαις αὐτῷ. 

15 129. Th. ᾿Επειδὴ ᾿Εφάρμοστος xoà. Aauzpónayos 'Üxoby- 

τίοι ὄντες φίλοι τε ἦσαν xat ἐν τῷ ᾿Ισϑμῷ ἄμα &vixzaov, διὰ 

τοῦτο ἐν τῷ ' φαρμόστου ὕμνῳ xa? τούτου μέμνηται. 

gl. 125. οὗτος ᾿Οπούντιος ἣν. --- στεφάνοις. --- 126. 

* 1 ὁ ᾿Εφάρμοστος xoi ὁ Λαμπρόμαχγος. --- * t ἐνέχησαν. — 

40 127. πάλην. 

128, T'h. Κορίνϑου πύλας λέγεε τὸν ᾿᾿Ισϑμόν" ἐν τῷ τέλει γὰρ 

αὐτοῦ ἡ Κόρινϑος χεῖται. λάμβανε δὲ εἰς τὸ ἐγένετο, τῷ 

'"Egapuóoatq, xarà auvexóoyzv. τὸ δὲ Νεμέας χατὰ χόλ- 
πον ἀντὶ τοῦ εἰς τὴν Νεμέαν περιφραστιχώς. 

1 ἐπωχούμενος 44. — 8 ἐπεὶ edd. inde & Beckio. --- 4 'Oxovvroc 

Oxx. — xal ὃ ἐφ. ε᾿ ante corr. — D τὸ Ev mg. τὸ δίφρου A. — οὕτω 

Δ. — 6 ἔρχεσϑαι IV'. — 15 Hoc scholium om. ez. — “αμπρομάχου 

lemma est in codd. mixtis et edd. — 6 ἐφ. /". — 15. 16 ὁπ. ἦσαν φ. 

τὲ ὄντες Δ. — 17 τ. xol ἐν /". — ἐφαρμόστῳ Vrai. u. — 21 Koo. 

πύλαι" λέγει 2. — 24 τὴν om. /'. — νέμεαν 4. 
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gl. 198. * 4 ἤτοι ἐν τῷ ᾿᾿Ισϑμῷ. ---- 199. * χατὰ συνεχδο- g ΄ ! po 

χὴν τὸ τῷ ᾿Εφαρμόστῳ. — ὕστερον. --- ἀγῶνες, yapal. 

— 130. ἄλλαι δέ. --- ἐγένοντο. — 131. * "'Egopuóato ] 

απὸ χοινοῦ τὸ ἐγένοντο. — 132. εἰς τὰ "Hoata. — ἤγουν 

ἀνὴρ ὧν ἐνέχησεν. — 133. ἤγουν παῖς ὧν ἐν Παναϑηναίοις ἐνέ- 

χῆσεν. 

119—133. M. Eie εἴην χαινῶν ἐπῶν εὑρετής, ὥστε aya- 

γεῖσϑαιε, ἀντὶ τοῦ διηγεῖσϑαι τὰ περὲ τούτων δηλονότι" πρόσφο- 

ρος, ἤγουν ἐπιτήδειος γενόμενος ἐν δίρρῳ τῶν ουσῶν, ἀντὶ 

τοῦ ἐν ὑψηλῇ ποιήσει, ἣν αἱ Μοῦσαι δωροῦνται. τόλμα δέ, ἀντὶ 

τοῦ παῤῥησία, εἴϑε ἕσποιτο (123), ἤγουν ἀχολουϑήσειεν ἐμοί, 

χαὶ δύναμις ἀμφιλαφής, ἀντὲ τοῦ μεγάλῃ, ἀπὸ μεταφορᾶς τῶν 

ὄγχον ἐχόντων σωμάτων, ὧν ἀμφοτέραις ταῖς yepaty ἐστι λαβέ- 

σϑαι. ἔστι δὴ ἀμφιλαβής, xal τροπῇ τοῦ B εἰς 9 xac. ἔϑος Μα- 

χεδόνων ἀμφιλαφής. ἐπὶ προξενίᾳ δέ, ἤγουν γάριν τῆς προ- 

ξενίας, τουτέστι τῆς φιλοφρονήσεως τοῖ Λαμπρομάχου πρὸς 
τοὺς Θηβαίους, xal γάριν τῆς ἀρετῆς, ἤτοι ἀνδρείας xal τῶν 

ἀνδραγαϑημάτων αὐτοῦ, ἦλϑον τιμάορος, ἤγουν τιμητής, ὑμνητὴς 
γενησόμενος τῶν μιτρῶν, ἀντὶ τοῦ τῶν στεφάνων αὐτοῦ, obe ἐν 

τῷ ᾿Ισϑμῷ ἔλαβεν, ὅτε ἀμφότεροι, ἤγουν αἰτὸς ὁ Aap- 

1-- 8 Glossas Thomanas 7'solus servavit. — 7 Lemma si5v εὑρεσιε- 

πής (εὑρησιεπὰν 2) est in codd. mixtis et edd. — &i9& om. 4. — xal νῶν 

&. — 8 ἀντὶ vo? om. a. — 9 ἡγεῖσϑαι a. — ἥτοι i". — τῶν om. |". — 

10 αἱ om./".—11 ἑσποιτο a (", ἕποιτο cett. — ἦγ. &xoA. om. |". — 19 ἀντὶ 

τοῦ] ἤγουν z. — ἀπὸ aq, £x cett. — 18 ὄγχων Vrat. u'. — ταῖς ex aq 

est. — ἐστὶ χερσὶ ι“". — 14 ἐστὶ qi'. — δὴ aq, δὲ cett. — τροπὴ q. 

— τῶν uax. i". — 15 ἐπιπροξ. q. — δὲ om. /'. — ἤγουν aq, ἀντὶ 

toi cett. — 16 τῆς omm. Vrat. /". — 17 ἤγουν κα (΄. — τῆς ἀνδρεί- 

ας (ἀνδρίας 4) 4 “{' μ΄. — 18 ἤγουν αη ι", τουτέστι cett. — 19 

γεννῆσ. Vrat. — μητρῶν q Vrai. — τοῦ om. (". — ος xol ἐν 

μ΄. — 920 αὐτὸς om. /". 

10 

20 
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πρόμαγος xat ó ' Fpáppoacos ἐχράτησαν ἔργον, τουτέστιν ἐνέχῃ- 

σαν νέχην χατὰ μέαν ἡμέραν. ἀμφότεροε γάρ, φασίν, ἐνέχησαν ἐν 

μιᾷ ἡμέρᾳ, ὁ μὲν ᾿Εφάρμοστος ᾿θλύμπια, ὁ δὲ Λαμπρόμαγος 

"σϑμια" ἔνιοε δέ φασιν, ὅτι οἱ δύο Ισϑμια ἐν μιᾷ ἡμέρᾳ ἐνέχῃ- 

5 σαν. ἔπειτα (138) δὲ ἄλλαε δύο γάρμαι, ἤγουν χγαραὶ νέχης, ἀντὶ 

τοῦ νῖχαι, ἐγένοντο τῷ ̓ Egappóacq ἐν ταῖς πύλαις τῆς Κορίνϑου, 
Y * —- ^. * EP 4 * Fo 08 nk Du 
ἤγουν ἐν τῷ ᾿Ισϑμῷ᾽ cat δέ, ἤγουν αὑται δέ, ἀντὲ τοῦ τοσαῦταε 

δέ, χαὶ χατὰ τὸν χόλπον τῆς Νεμέας ἐγένοντο δηλονότε αὐτῷ 
- b! 3 ^ ey vixat. xa? xarà τὸ Apyog (132), ἔνϑα ἐτελεῖτο ἀγὼν τὰ Hpa«a, 

ΕΣ ind 3 - wv ’ » [4 —w , 

10 ἔλαβε χῦδος ἀνδρῶν, zyouv γέρας ἀνδράσι προσῆχον, τουτέστιν 
3 ^ e “Ὁ . , , 

ἐν ἀνδρὸς ἡλιχίᾳ νενεχηχως" παῖς δὲ ἐν ᾿ϑηναις vexooc δηλο- 

νότε ἔλαβε χῦδος. 

gl. 134. ὁποῖον, ἤτοι μέγαν. — " ἐν τῷ᾽ --- * * τῇ. — 

135. χλαπείς, ἤτοι ἐχ παίδων εἰς ἄνδρας ἐλδών. --- 186. * ὑπέ- 

15 uetyev* --- * * ὑπέμενεν. — τοιούτους γὰρ ἄνδρας ἐνέχησεν. ---- 

187. περί. — γρυσαῖς φιάλαις; τοῦτο γὰρ ἦν ἄϑλον αὐτόϑι. — 

138. τοὺς ἐχεῖ ἀγωνιζομένους. --- ταχυτάτῳ. --- * τέχνῃ τῆς 

πάλης. — 139. ϑαῤῥαλέῳ. — χαταγωνισάμενος. --- 140. * * πε- 

ριήρχετο. — τὸν τοῦ σταδίου γορόν. --- μεγάλῃ — * * ἐν. — 

40 141. ἔλεγε ráp* ὃ βουλόμενος ἐλϑέτω εἰς ἅμιλλαν. --- 142. 

εὔμορφος. --- ἔργα. --- πράξας. 

134—142, M. ᾽ν δὲ αραϑῶνε φεῦ ὅπως ἑαυτὸν λάϑρα 

ἐξαγαγὼν ἀπὸ τῶν ἀγενείων, ἀντὲ τοῦ ἀπὸ τοῦ ἀγωνέσασθϑαε 

2 νίκην om. a. — φησὶν t", φασι q. — 4 οἱ om. 4. — 6 τοῦ om. 

2. — τῷ 'Eq. om. (". — 7 ἤγουν ἐν at", ἧτοι ἐν cett. — 2y.] xai z. 

— 8 χαὶ ex aq addidi, — 9 τελεῖτο Vrat. — 10. 11 ἀνδρῶν 

— tovt. ἐν om. 2. — 11 δὲ aq(", δ᾽ cett. — ἀϑάναις Vrat. Ro. Br. 

— 22 Lemma οἷον δ᾽ ἐν Μαραϑῶνι est in codd, mixtis et edd., nisi 

quod omm. Beck, Heyne. — σύνταξις μ΄ in marg,, Boeckh in textu 

ante lemma. — ἐν δὲ Mog. om. /'. 
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μετὰ τῶν ἀγενείων, ἀνέμενε τὸν ἀγῶνα τῶν πρεσβυτέρων, ἤγουν 

τῶν τελεωτέρων τὴν ἡλιχέαν, τουτέστε τῶν ἀνδρῶν, ἀμφ᾽ ἀργυ- 

ρίδεσσιν, ἀντὶ τοῦ ἐπὶ ταῖς ἀργυρίσιν, ἤγουν ταῖς ἀργυραῖς φιά- 

λαις, at ἐδίδοντο ἐχεῖ γέρας. ἄνδρας δὲ (138) δαμάσας, ἤγουν 

χαταβαλὰν διὰ μηχανῆς ἀφόβου, ὀξυβῥεποῦς, ἤτοι ταχεῖαν 5 

ἐχούσης τὴν ὁρμήν, δεήρχετο τὸν χύχλον, ἤγουν τὸν ἀγῶνα, φεῦ 

τῆς βοῆς ὅσῃ" ἐπὶ δοτιχῆς τὸ ὅση ἤγουν δὲ ὅσης βοῆς δεήρ- 

χετο" ὡραῖος ὦν, ἤγουν ἐν ἀχμῇ ἡλιχίας, xal χαλός, τουτέστιν 

εὔμορφος, χαὶ χάλλιστα ἔργα πράξας. 

gl. 143. Παρῤῥάσιον τόπος ' Apxaóíac, ἔνϑα ἐνίχῃσεν. --- 10 

145. * * τοῦ Διός. — περί. — 140. 'θπότ᾽ ] ἐφάνῃ ϑαυμα- 

στός. --- χάλλεστον. 

147. Germ. 0t νεχΐήσαντες ἐν τῇ Π]ελλήνῃ ἐλάμβανον παχὺ 

xai γειμερινὸν ἱμάτιον. 

gl. 147. ϑεραπείαν" * * γλαῖνα γὰρ ἐδίδοτο. ---- ἀνέμων. 15 

148. T'h.' Ey Πελλήνῃ πανήγυρις ἐγένετο τὰ " Eopata ἢ cà 

Φιλοξένεια πρὸς τὸν ᾿Απόλλωνα" ἔνϑα νιχήσας ᾿Εφάρμοστος 

διφϑέραν ἔλαβε" rotto γὰρ ἣν ἄϑλον" ἥτις ἀλεξίχαχός ἐστι 

τῶν ἀνέμων. ἐδίδοτο δὲ διφϑέρα διὰ τὸ ἐν γειμῶνι τοὺς ἀγώ- 

νας τούτους γίνεσϑαι. τὸ δὲ σύνδεχος διὰ τοῦτο λέγει, ἐπειδῃ 90 

1 ἀγ. αὐτῶν πρ. : μ'. — 92. 8 ἀργυρίδεσιν Vrat. zu. — 8 ἐπὶ 

τοῖς ῳ 5 μ΄. — ἀργυροῖσιν ?jy. ε΄. — 8. 4 φυάλαις z μ΄. — 4 δὲ om. /". 

— D ὀξυρεποῦς q2 u'. --- ἤγουν ι΄. — 6 ἦτοι « μ΄. — 8 τῆς ἡλ. ἐ". 

— 10 Παῤῥασία codd. mixti. — 11.12 ἐφάνη — κάἀλλ.] ἐφάνη xd 

λιστος IT. — Ad v. 146 hsec est gloss& in b : φάρμακον 

εὐδιανὸν τῶν ψυχρῶν αὐρῶν χαλεῖ τὴν χλαῖναν τὴν μεγαλοπρεπῆ, ἣν 

παρεῖχον οἱ ἀϑλοϑέται ἐχεῖ γέρας τοῖς νιχῶσιν. — 18 Ante οἱ delevi 

7. — Πελήνῃ U. — 16 Ηοο scholium om. 2. — πελήνη D, n« πέλ- 

λήνῃ ι΄. — 18 ἐλάμβανε Vrat. — 19. 20 ἐδίδοτο — γίνεσϑαι omm. 

edd. ante Bockhium, qui ex Mosc. B addidit, — 20 δὲ ex ΓΔ 

addidi. 
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- ’ * ' - Α 

ἐν ταῖς Oz Bat ἀγὼν ἐτελεῖτο ᾿“Πράχλεια xai ᾿Ιόλεια. zv δὲ ἐν 

μέσῳ τοὺ σταδίου ὁ τοῦ ᾿Ιόλεω τάφος, ἔνϑα ᾿Εφάρμοστος 
ἐνέχῃσεν. | 

gl. 148. ἐν. — ἐδέξατο. ---- σύμμαρτυς τῆς ἐνταῦϑα νίχης. 

150. ΤΆ. 'Ey τῇ ᾿Ελευσῖνε τῆς ᾿Αττιχῆς ἀγὼν ἐτελεῖτο 
4l 
4zuy»tpos xal Περσεφόνης, τὰ χαλούμενα 'EAevuatwa , ἔνϑα 

ἐνέχησεν. 

gl. 150. * t ἡ παραϑαλασσία. ---- ἐνταῦϑα γὰρ ἀγὼν Δημη- 
' " * - f »* eu 

τρος xat [lepaepóvye. — 151. ταῖς αὐτοὺ νέχαις. — * γνωται. 

143—151. M. Κατὰ δὲ τὰ ἔργα τὰ γενόμενα αὐτῷ ἐν τῷ 

στρατῷ τῷ Παῤῥασίῳ, ἤγουν ἐν τῷ ̓ Αρχαδιχῷ (Παῤῥασία γὰρ 
, 5, ? , JA » , 1 * , 

τόπος ἐν ᾿Αρχαδέᾳ) ϑαυμαστὸς ἐφάνῃ àv, λέγω xarà τὴν navr- 
: - J * $ s y | 7] y 

yupty τοῦ Auxatou Διὸς ϑαυμαστὸς ἐφάνη wv, xai ὁπότε ἔφερεν, 
3. 9 - / . - , » ^ - *, ^ 

ἀντὲ τοῦ ἀπηνέγχατο ἐν τῇ Πελληνῃ (148), ἔνϑα ἐτελεῖτο aya 

τὰ "Eonata, φάρμαχον εὐδιανόν, ἀντὲ τοῦ ἀποσοβητιχὸν τῶν 

πνοῶν τῶν ψυχρῶν" γλαῖνα yàp ἐχεῖ ἐδίδοτο τῷ νιχῶντι. σύνδι- 

xog δέ, τουτέστε μάρτυς αὐτῷ τῷ ᾿Κφαρμόστῳ δηλονότε, ἐστὲ 

χατὰ τὰς ἀγλαΐας, ἤγουν τὰς λαμπρότητας, τουτέστε χατὰ τὰς 

1 ἰόλεια 4, ἰόλια T, ἰολάεια Boeckh et cett. codd., ἰολάϊα cett. 

edd. — 8 ἐνίκησε IY'. — 4 In b hoc scholium ad v. 148 legi- j 

iur: Κριτὴς κοινός ἐστιν αὐτῷ τῷ ᾿Εφαρμόστῳ εἰς τὴν πολλὴν νίχην 

ὁ τάφος τοῦ Ἰολάου. ἐχεῖ γὰρ συνέρχετο (συνήρχετο Beck) πλῆϑος πολὺ 

ἀνδρείων (ἀνδρείως coni. Beck, recte) ἀγωνιζομένων. --- μάρτυς 

codd. mixti. — 5 ἐλευσένε μ΄. — τῆς om. ΄. — 10 Lemma Τὰ δὲ 

Παῤῥασίῳ στρατῷ est in codd. mixtis et edd. — σύνταξις u' in marg., 

Boeckh in textu ante lemma. — Ipsum scholium (excepto lemmate) in 

/' deest in spatio. — 11 παρασίω q, oí» a, qui tamen παρὰ in marg. 

exhibet. — ἐν ex aq addidi. — παρασίω a, παρασία q. — 18 ἐφάνη 9. om. 

&. — 14 é£mgvéyxato edd, — 16 ἀντὶ τοῦ post πνοῶν legitur in Vrat. 

μ΄, ἦἧτοι in 2. — ἐδίδετο τῷ νικόντι q. — τῷ om. a. — 18 x. τῆς 

&yÀ. s. — λαμπροτάτας a. — κατὰ ex aq addidi. 
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νέχας, ὁ τύμβος τοῦ ' loÀáou, ἔνϑα ἐτελεῖτο ἀγὼν τῷ " loÀáq τὰ 
3 Fee i €) ' Li 3 , » [4 [4 [4 ἰολάϊα, xai καὶ ' EÀeuais ἡ εἰναλέα, ἤγουν ἡ παραϑαλασσέα, uáp- 

4 1 » 00 A ἡ ) ) , e 2 - ^A 3 au tUe ἐστὶν αὐτῷ θηλονότει xarà τὰς víxae* ἐτελεῖτο δὲ αὐτόϑε 

ἀγὼν Κόρης xoi Δήμητρος, ὃς ἐχαλεῖτο ᾿λευσίνια, ἐλάμβανε δὲ 
γέρας ὁ νιχῶν χριϑάς. 

Q . 2 , e 7 [ τ ἢ - » , 

152. τὸ ἐχ φύσεως" ᾿Εφάρμοστος yàp φυσιχῇ ἀνδρίᾳ 
- /, [5d 4 

xai οὐ τέχνῃ μόνῃ τοὺς ἀγῶνας χατωρϑου. --- 153. xai οὐ φυ- 
- o - σιχαῖς. — 154. * t δόξαν. — 155. * t ὥρμησαν. ---- * λαβεῖν. ---- 
P d - «Ψ 

156. ὕγουν μὴ ἀπὸ φύσεως χατορϑούμενον" * τὸ δὲ ϑεοῖ λέγει, 
* [end ΄- . , 

ἐπειδὴ &x ϑεοῦ πάρεστι τοῖς ἀνθρωποις φύσει ἀνδρείοις εἶναι 

xal ἄλλο τι ἀγαϑὸν ἔχειν. — σιωπηϑέν. — 157. οὐ xaxóv ἐστι. 

— πρᾶξις. — 158. εἰσέ, — 159. μεταχειρήσεις πράξεων. --- 
« , — ^ 

ἐξοχωτατοι εἰς χατόρϑωσιν τῷ πρὸς αὐτὰς πεφυχότι. — 160. 

οὐ γὰρ εἰς τὸ αὐτὸ xai ἕν πάντες εὐδοχιμοῦσιν. ---- * ἡμᾶς. — 
,’΄. 4 

* αὐξήσει xai δοξάσει. --- 161. ἄσχῃσις xa) ἐνέργεια. — 

* ὑφηλαί. 

152—161. ΤΆ. Τὸ δὲ pud φασέτινες λέγειν τὸν Πίνδαρον 
^P € ἢ - . ' 1 . » , . * 
δὲ ἑαυτόν, ληροῦντες" ἔστε yàp πρὸς τὸν  Egáppoacov, ἐπειδὴ 

ἐχ φύσεως ἀνδρεῖος ὧν xat οὐχ ἀπὸ μόνης τέχνης τοὺς συναγω- 
, JEN / 1 e * 4 . LY NE — * ’ 

νιζομένους ἐνίχα. πρὸς ὁ ἐπιφέρει" πολλοὶ δὲ τῶν ανϑρωπων 
P ^ - 5 ^ , * , y $2 ἣ -᾽ 9 3 

ἐν διδαχταῖς ἀρεταῖς, τουτέστιν οὐ φύσει ὄντες ἀνδρεῖοι, ἀλλὰ 
-Ὁ , 

ὑπὸ διδαχῆς μόνης xaà μαϑήσεως, ὥρουσαν xal ὥρμησαν ἀνε- 

λέσϑαι xai λαβεῖν χλέος, ἦτοε vtxzaat xal δοξασϑῆναι. ἔχαστον 

2 παραϑαλασία q. — 9 Glossa Thomana τὸ ϑεοῦ δὲ (sic) etc. in 

codd. mixtis et edd. paraphrasi Thomane vv. 152—161 post xevog9ov- 

μένη (p. 338, 2) inserta est. — 18 ἐξοχώτατοι codd. omnes et ἐξοχώ- 

τεροι ma8C6. gen. etiam in paraphrasi legitur. — 17 δὲ ex ΓΔ addidi. 

— 18 ληροῦντες ΓΔΑ, οἱ χαλῶς ceti. — πρὸς τὸ ἐφ. I. — 20 ὃ] δὲ 

24, — 98 ἤτοι wx. om. /" 

Scholia Pindar. ed. Abel, 22 

PÀ 
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E A - v wv - y Mb d r N s 9? 4 

δὲ γρῆμα, ἤγουν πᾶσα πρᾶξις ἄνευ ϑεοῦ (156), ὕγουν ur ᾿απὸ 

φύσεως χατορϑουμένη οὐ σχαιότερον xal οὐ φαῦλον ὑπάρχει 

σεσιγημένον χαὶ σιωπηϑέν, ἀλλὰ μᾶλλον χαλόν ἐστιν, εἰ μηδεὲς 
, , ν᾿ 3 2 4 f 3 ow d 

ytvG.axet αὐτό. μόνα γὰρ τὰ ἐχ φύσεως πλείστου ἐστὶν ἄξια, 
o 5 . 4 - » Ψ , , * δ ὥστε el μὴ πρός τι φυσιχῶς ἔχει τις, οἷον πάλην λέγω xat δρό- 

P ^w ^ : b - 

μον xai ἄλλον τινὰ ἀγῶνα, ἀφεὶς τοῦτο, πρὸς ὃ ἡ φύσις αὐτοῦ 
" , 

ῥέπει, τρεπέσϑω. ἐντὶ γὰρ xal εἰσὶν ἄλλαι ὁδοὲ xal μεταχειρη- 
ῚΪ ΄ "Ἣν 7t 

σεις πράξεων περαίτεραει xat ἐξογωτεραε ὁδὼν ἑτέρων, τουτέστε 

πολλὼών οὐσῶν πράξεων, τὴν προσφυῇ σοι μεταχειριζόμενος xa- 
, mw e 

10 τορϑώσεις αὐτὴν μᾶλλον ἢ τὴν οὐ προσφυῆ. 
' - . ^ . , ? M. Τὸ δὲ quà, ἀντὶ τοῦ τὸ μὲν φύσει, τουτέστι τὸ μὲν ἀπὸ 

» σ L4 x , ). ὸ 
φύσεως ἅπαν χράτιστον, γγουν ἄριστον, δεξιωτατον. διὰ τὸν 

* ed , [d y 

᾿Εφάρμοστον δὲ τοῦτο λέγει. πολλοὶ δὲ δὲ ἀρετῶν, ἤγουν 
D t e ἐπιτηδευμάτων δεδιδαγμένων παρὰ ἀνϑρώπων, δόξαν ὡρμησαν 

M - 1 4 Pv « 

15 ἑλέσϑαι, ἤτοι λαβεῖν" γωρὶς δὲ ϑεοῦ (156), τουτέστι τῆς φύ- 

σεως, ἕχαστον πράγμα οὐ σχαιότερόν ἐστιν, ἀντὶ cot οὐχ ἀπρε- 

πές, σεσιγημένον, ἤγουν ἄπραχτον ὑπάρχον" τουτέστιν ἔχαστον 

’ δὲ πρᾶγμα χωρὶς φύσεως πρεπωδέστερόν ἐστιν, εἰ σεσιγημένον 

ἐστίν. εἰσὲ γὰρ ὁδοὶ ἄλλαι, πρὸς ἃς ἔχεε δηλονότε τις εὐφυῶς, 

1 τοι πᾶσα πράξις I. — 9 Post χατορϑ. in codd. mixtis et edd. 

glossa Thom. ad v. 155 τὸ ϑεοῦ δὲ A. eic. legitur. — ὑπάρχον z. — 

|. 8 χαλὸν ex ΓΔ ι΄" addidi. — 4 ἔστιν ΛΔ. — ὅ olov] ἤγουν I: — λέγει 

“΄. — 6 ἄλλόν τινὰ AUC. — 7 Inter ῥέπει et τρεπ. in. I' πρὸς ὃ ῥέπει 

insertum lenitur. — χαὶ ante εἰσιν om. 23. — 8 περαιτέρω 5, περαί- 

τεροι cett. codd. et edd. ante Beckium. ---- ἐξοχώτεροι codd. et edd. 

ante Beckium (etiam in glossa). — περαΐτεροι — ἑτέρων εἰ in marg. 

habet; idem om. vovr. — πράξεων. — 10 αὐτὸν u. Δ. — 11 Ante 
schol. Moseh. Heyne ἄλλως, Boeckh σύνταξις inseruit, idem σύνετε. 

habet μ' in marg. — In /" nihil nisi τὸ δὲ φυᾷ legitur, reliqua pars 

Scholii deest. — 18 δὲ ante τοῦτο ex aq addidi. — 14 διδαγμένων 

4. — ἀνθρώποις Vrat. 
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περαίτεραιε, ἀντὲ τοὺ δυνἀμεναιμᾶλλον ἀνύεσϑαι ὁδῶν ἑτέρων, πρὸς 
n" 3 » 3 2» ), Ὁ ix LAC 
ἃς οὐχ &yet δηλονότι τις εὐφυώς" οὐχ ἅπαντας δὲ ἄμμε, ἀντὲ τοῦ 
Com , À / Y ^, 2 “δ ὃ ὀ ϑ Η͂, m ἡμᾶς, μία μελέτη, ἤγουν ἕν ἐπιτηδευμα, δυνατόν ἐστι Üpédat, ἀντὶ 

TOt οὐ δυνατὸν δέ ἐστι πάντας ἡμᾶς ἐν ἑνὲ ἐπιτηδεύματι τραφῆ- 

vat, ἤγουν τὸν βίον ἀνῦσαι, τουτέστιν ἐν ἑνὲ (aat ἐπιτηδεύματι. 

152—162. Pal. "γουν μὴ ὧν τις παλαιστρίτης. χαλὸς με- 
, v / ο. M 1 ἴω 1 eo τερχέσϑω ἀλληὴν τέγνην᾽ εἰσὶ γὰρ zolÀat μία γὰρ οὐὖγ ἅπαντας 

ἡμᾶς ϑρέφει τέχνη, ἤγουν οὐχ ἔστε δυνατὸν πάντας παλαιστρί- 
* e t , X 1À l AK: Ι e s τας εἶναι" αἱ σοφίαι δὲ μεγάλαι eloty ἢ ὑφηλαί, ὡς εἶναι τὴν 

4 2} 3 - Γ ἊΝ ^ -" y 1 od P 9 * 

ἐπὶ αὐτῶν ὁδὸν δυσγερῇ, ἤγουν τὸ xacop?) aal cwa ἀρετὴν δυσ- 

χερὲς ὑπάρχει. m 

162. Th. Τὸ τοῦτο πρὸς τὸ γεγάμεν yet τὴν δύναμιν 
eo . ZA 4 3 4 210À ET o . “ p" 

Οὕτω" προσφέρων, ὦ ϑυμέ, ἄϑλον xat ὡὠσπερ βραβεῖον τῆς 

νέχης τὸν ὕμνον τῷ 'Egapuóocq ϑαρσέων xa ϑαρσῶν xai μὴ 

ἀμφιβάλλων ρυσαι xai μετὰ βοῆς ὕῴφωσον ὄρϑεον τοῦτο, γεγά- 

“μεν xai ὑπάρξαι τόνδε τὸν ἄνδρα τοιόνδε xai τοιοῦτον. 
« - v 

gl. 163. ὑφηλόν. --- μετὰ βοῆς ὑῴωσον. — 164. * τὸν 

φάρμοστον. — ἤγουν δαιμονίως xot εὐφυῶς. — ὑπάρξαι. 

165. Germ. "Hyouv xoi ἐν τῷ βλέμματι δύναμιν φέρει, 

οὗ xal τὸ ὄμμα τὴν ἀλχὴν γέμει. δεξιόγυιον δέ, ποδαπόν; τὸν δε- 
ξιῶς ἐργαζόμενον xat ἀνάλογα τὰ μέλῃ ἔχοντα. 

1. 9. περαίτεραι — εἰφυῶς om. q. — πρὸς otc Vrat. — 2 ἅπαντες 

μ΄. — 8 ὑμᾶς Vrat. z u'. — ἕν] εἰς £v μ΄. — 4 ἡμᾶς om. s. — ὅ ἀνύσαι 

q Vrat. e. — 10 χατορϑῶσαι τινὰ cod. — 12 Lemma τοῦτο δὲ est in 

codd. et edd. mixtis. — 18 χαὶ om. ε΄. — 14 xai ϑαρσῶν om. /'. — 

ϑαῤῥῶν edd. Heyne, Boeckh. — 16 xol μεταβολῆς I:— ὄρϑριον A. — 

15. 16 γέγαμεν 2. — 16 roióvós xal voióvót Beck, Heyne, τοιόνδε 

καὶ τοιόνδε cett. codd. mixti et edd. — 19 Ante Zyovv delevi 4. — 

20 δεξ. δὲ τὸν δ. ἐργαζόμενον ἀνάλογα τὰ noóunóv μέλη ἔχοντα U et 

Mommseni ed., nisi quod Mommsen ποδαπὸν (9) edidit. — Ad v. 165 

m. prima (ut vid.) hec adscripsit in b: χαὶ μαρτύρησον γεγονέναι 

99* 

20 
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gl. 165. ἰσχυρὸν ταῖς χερσὶ χαὶ παντὶ τῷ σώματι ἐπε- 

τηδειον. | 

166. Th. Alae ὁ Λοχρὸς ἐν Tpoía ἀποϑανὼν τιμᾶται ἐν τῇ 

Δοχρίδι laa. ϑεῷ. xevorágtoy γὰρ τούτου ἐνταῦϑα ἐποίησαν μέ- 

5 σον τοῦ τόπου, ἔνϑα οἱ τῆς ἐν αὐτῷ πανηγύρεως ὁγῶνες τελοῦν- 

10 

15 

ται. ἐνίχησεν οὖν ἐνταῦϑα ᾿Εφάρμοστος. δέον δὲ εἰπεῖν, ἐπε- 

στεφάνωσε τὸν βωμὸν τοῦ ᾿Οἱλίδα Αζαντος " ᾿θϊλέως γὰρ υἱὸς ὁ 
Aiac* Αἰάντειον εἶπε πρὸς τὸν βωμόν. 

gl. 166. πόλεμον, ἤτοι πολεμιχώτατον. --- ἐν τῇ πανηγύρει. 

— 167. * * ὁ ᾿Εφάρμοστος. ---- τοῦ υἱοῦ τοῦ 'ÜiAéwe. — 168. 

ἐδόξασεν. ---- * * ἤτοι τάφον. 
161—168. M. 4i σοφίαι μέν, ἤγουν αἱ λογιχαὶ τέγναι αἰπει- 

ναί, ἤτοι ὑφηλαΐ' τοῦτο δὲ τὸ ἀϑλον, ἤγουν τὸ γέρας, τουτέστι τὸν' 

ὕμνον προσφέρων, ὦ νοῦ, δηλονότι τῷ Εφαρμόστῳ, ὥρυσαι, ἀντὶ 

τοῦ βόησον ὄρϑιον, ἤγουν ὀξύ, ὑφηλόν, μετὰ ϑάῤῥους, τόνδε τὸν: 

ἄνδρα, τουτέστι τὸν ' Epáppoacov, ἀπὸ μοίρας δαίμονος γεγο- 

νέναε εὔχειρα (165), ἤγουν γενναῖον τὰς γεῖρας, δεξεόγυιον, τος 

ὁρῶντα ἀλχήν, ἤγουν ἀνδρεῖον χατὰ τὸν ὁρῶντα αὐτόν, δῆλον ὅτι τὸν; 

᾿Εφάρμοστον. — In eodem libro h«c glossator ad v. 166: Ὀιλιάδης 

Ὀιϊλιάδου χοινῶς, καὶ Αἰολικῶς Ὀιλιάδας, Ὀιϊλιάδα. 

4 τούτω ι΄. — ὅ Displicebat ἐν αὐτῷ Beckio, Heyne tacite ἐπ 

(sie, errore?) αὐτῷ, Boeckh ἐπ᾽ αὐτῷ edidit. — 6 δὲ omm. edd. — 

7 ὀιλιάδα ι΄. — 'OiAée — Αἴας om. /". — δ᾽ om, 5. — 8 αἰάντειος 

4. — τὸ βωμὸν A". — 129 Lemma σοφίαι μὲν est in /' (qui om. 

reliquam partem scholii), σοφίαι (σοφίαν z) μὲν αἰπειναὶ cett. codd. mixti 

et edd. — σύνταξις u' in marg., Boeckh in textu ante lemma. — ae 

σοφίαι — αἰπειναὶ om. s. — 12. 18 ἐπειναὶ aq. — 18 τ. δὴ τὸ q. — 
14 ὦ vov] ὧν (ex ὃν) q, ὧν ob μ΄. — 15 βοήϑησον q, βόησαι 

μ' ei edd. ante Beckium, qui ex cod. Bodl. correxit. — καὶ ante 

μετὰ add. edd, — 17 ἤγουν codd. ἢ Oxx., omm. cett. edd. Conf. 

Beckium: «In Ox. inseritur ἢ ante ysv». quod potuit quidem in. 

CalL excidere, quia folium finitur in εὔχειρα, sed Ox. non monue- 

runt, unde habeant, et abesse potest.» — δεξιόγ. om. a. 

Ld 
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’ ^ ^ ^ « , 

ἐπιτήδειον, εὔστροφον χατὰ πᾶν τὸ σῶμα, ὁρῶντα aÀxrv, του- 

τέστει παράστημα γενναῖον ἔγοντα, ὅστις νιχῶν ἐπεστεφάνωσεν, 
N , , , , - 1 a 

ἤγουν ἐχόσμησε δαιτί, τουτέστι δὲ ἑορτῆς, τὸν βωμὸν τὸν 

Αἰάντειον τοῦ ᾿Οἱλιάδου, ἀντὲ τοῦ τὸν βωμὸν τὸν τοῦ Αἴαντος 

τοῦ υἱοῦ τοῦ ᾿Οἱλέως. πρὸς τὸ σημαινόμενον τοῦ χτητιχοῖ ἡ 

ἀπόδοσις. τὸ τοιοῦτο δὲ σύνηϑες xai τῷ πεζῷ λόγῳ. 

8 ἐσχόσμησε q. — τουτέστι deest in edd. Beck. et Heyn. — 

4 αἰάντιον Vrat. — Οἰλιάδου edd. inde & Beckio. — ὅ τὸν ante τοῦ 

omm. edd. — ὅ τοῦ víiot om. q. — ἰολέως q. — κλητιχοῦ su. — 

6 τὸ τοιοῦτο] τοῦτο Vrat. 2 μ΄. 



Ἔπίνικοι Ὀλυμπιονίκαις. " 

᾿Αγησιδάμῳ Λοχρῷ ᾿Επιζεφυρίῳ παιδὲ πόκτῃ. ᾿Ωιδὴ c. 

[Δημητρίου Ἰριχλινίου 

- , — » ΕἾ * ind -— 

περὶ τῶν χώλων τῶν στροφῶν xai ἀντιστροφῶν τοῦ 
, ^ 4 “- ΄ . 

5 ε εἴδους. ἔστι δὲ στροφῶν ε. TlaAatóv. 

"5 Y t ᾿ $2 ᾿ ΄ “1 Too t εἴδους αἱ στροφαὲ xa avttatpogat χαλων ἑχάστῃ 
, , 9 [] * , [4] P 

ἢ. TÓó α αντισπαστιχὸν τρίμετρον αἀχατάλῃχτον, O χαλεῖταε 

᾿Ασχληπιάδειον ὡς εὑρόντος ἢ xaraypraauévou αὐτῷ. σύγχειταε 
4 , h] , , , 

δὲ éx ἀντισπάστων xai ἰάμβων, ἀλλ᾿ ὁ a avrtieza- Li 
ἴῦστος οὐχ ἔστι χαϑαρός" τρέπεται γὰρ εἰς τὰ εἰρημένα τοῦ 

δισυλλάβου σχήματα, xal ἔστιν ἐνεαῦϑα παίων γ΄. Ἰὸ D vopr- 

αμβιχὸν τρίμετρον βραγυχατάληχτον, ἀρξάμενον ἐξ ἰαυμβιχῆς 7 ρίμετρον Dpay γχτον, ἀρξάμεν, Ap 
«Ψ , 

συζυγίας xai χαταλῆξαν εἰς ἔαμβον. TO y ἰαμϑιχὸν δίμετρον 

ὑπερχατάλῃχτον τὸν y ἔχον πόδα δάχτυλον. Τὸ δ᾽ rpoyaixóv 
- P , ' 

15 δέμετρον ἀχατάλῃηχτον τοῦ α΄ xai γ᾽ ποδὸς διαλελυμένου ela τρέ- 
1 , * * —- 

βραχυν. 7ὸ ε προσοδιαχὸν δίμετρον ἀχατάληχτον ἐξ ᾿Ϊωνιχοῦ 

χαὶ γοριάμβου, 7) ἀναπαιστιχὸν δίαμετρον βραχυχατάληχτον 

σπονδείου ἀρχομένου. Τὸ ς ἀντισπαστιχὸν δίμετρον βραχυχα- 

Seholium metrieum, quod Boeckh ex Vrat. A edidit, ego ex 

Vrat. meo, σε" u' novi. — Titulum om. z. Nihil pre:er titulum est 

in Vrat. — D παλαιὸν ex Vrat. u' οὐ marg. i" addidi. — 6 ἑχάστη om. 

ι΄. — 8 ὡς Vrat. zi", ἀπὸ τοῦ Boeckh, om, Vrat. .1. — 15 δίμ. 

&xot. ex (" addidi. 
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τάληχτον ἤτοι ἡμιόλιον" οἱ δέ φασε Φερεχράτειον ἐνδέον μεᾷ 
"P Ὁ 4 , , 

συλλαβῇ. Τὸ ζ΄ ̓ Ιωνιχὸν τρέμετρον χαταληχτιχόν᾽ ἡ α ᾿Ϊωνιχῃ, 
, , 0. ^ , 

ἡ D iaufixy xai ἡ y τροχαΐχη. Τὸ ἡ ἀντισπαστιχὸν δέμετρον 
^ , . 

ἀχατάληχτον, ὃ χαλεῖταε Γλυχωνείον. διέλυσε δὲ τὸν ἀντίσπα- 
, — 4 

στον εἰς τὸ Πέφνε Κτέατον ἀμύμονα, ποιήσας τὸ χῶλον &wea- 

)ÀÀ Eo ἐχά zw 7 πηδή σύλλαβον. 'Eg ἑχάστῃ στροφῇ͵ xai ἀντιστροφῇ, παράγραφος. 

« , ^ * E 

Περὶ τῶν χωλων τῶν éxqóov.. 
* , , . . 

Αἱ ἐπῳδοὶ χωλων ϑ΄. Τὸ α γοριαμβιχὸν τρέμετρον βραχυ- 
* , ^ , « , 

χατάληχτον, οὐ ἡ α συξζυγία ἐαμβιχὴ τοῦ β' ποδὸς διαλελυμένου 
3 ,, * J, * ἢ ἐ - " , 

εἰς τρίβραχυν, etra γορέαμβος, εἴτα ποὺς ἁπλοὺς. TO D προ- 
. ’ .. - , 

σοδιαχὸν τρέίμετρον ἀχατάληχτον᾽ ἡ α συζυγέα τροχαϊχὴ τοῦ a 

τρογαίου διαλελυμένου εἰς τρέβραχυν, εἴτα ᾿Ιωνιχὸς ἀπὸ μείζο- 
, - 

vog, εἶτα γορίαμβος. Τὸ ry ἰαμβιχὸν τρίμετρον βραχυχατάλῃ- 
LI - - ΕΥ̓ ? * Nw OR -Ὕ» 

χτον, τινὰς τῶν ποδῶν ἔχον λελυμένους. ἐμοὶ δὲ δοχεῖ lavixóy 
5 f» , À , ^ x» FN ἀπὸ μεέξονος τρίμετρον χαταληχτιχόν, τὸν B &yov πόδα πεντα- 

͵ ν — 

σύλλαβον, ἤτοι ἰαμβιχὴν συξυγέαν διαλελυμένου τοῦ β΄ ποδός, 
* ^Y ,5 * , ΠῚ LL 1 f γ τὴν δὲ ry ᾿Ιωνιχὴν χαταληχτιχῆν. 1ὸ ὃ ἐπιωνιχὸν τρίμετρον 

- ’ ^" / 

ἀχατάλγχτον, τῆς α συξυγίας ἰαμβιχῆς λελυμένης εἰς ἔαμβον xal 
9» - Ὁ Y 3 w f, 4 1 e N 
ἀνάπαιστον, τῶν 0. ἄλλων [ovixov. Τὸ & 'lovixóv τετράμετρον 

- , * - , ^w 

χαταληχτιχόν, τοῦ y παίωνος avri ᾿Ϊωνιχοῦ χειμένου τοῦ am 

ἐλάσσονος, εἶτα ᾿Ιωνιχῶν, xa vpoyaixze συζυγίας χαταληχτιχῆς. 
4 ?5 , [j * IA D Τὸ ς iaufitxóy τρίμετρον βραχυχατάλῃχτον ἐξ ἰάμβων xa) ἀνα- 

παίστων. ἐμοὶ ὃὲ δοχεῖ ὡς ἰαμβέλεγός ἐστι τὸ τοιοῦτο χωλον " 

1 ἤγουν ει". — 2 συλλῇ μ΄. — 6 ἐφ ἑκάστης στροφῆς xal ἄντι- 

στροφῆς π. ἰ΄. — Explicit codex Ζ. ---- 8 τῶν ante χώλων om. ε΄. --- 9 αἱ 

ἐπωδοὶ ι(", ἑχάστη ἐπῳδὸς cett. — 10 διαλυομένου ' u'. ---- 18 διαλελυμέ- 

vov μ΄, διαλυομένου ceti. — εἰς Qu... ὠνικὸν (non ἐωνικόν, quod Boeckh 

enotavit) Vrat. 4. — 14. 16 cg... του τινὰς Vrat. 4. — 185 ionicus 

ἐ΄. — 21 τοῦ ante ἀπ᾽ om. ι". — 29 Lo e. 9 Vrat. A. -- 24 ἔστι (non, 

ἔστι) τὸ .. χῶλον Vrat., unde ἐστι τοῦτο τὸ χῶλον Bockh. — τοιοῦτον ('". 

10 

15 

20 
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ἐχ γὰρ β΄ ἰάμβων xa) συλλαβῆς xat ἐχ β΄ δαχτόλων xai συλλα- 

βῆς σύγχειται. εἰ δ᾽ ἔν τισε τῶν χώλων xai τρίβραγυς εὕρηται, 

ἀλλ οὐχ ἔστι τρίβραγυς, ἀλλὰ δάχτυλος " χοινὴ γὰρ συλλαβὴ τὰ 

τέλη τῶν λέξεων ἐν τῷ δαχτυλιχῷ λελόγεσται. Τὸ ζ΄ zp0000ta- 

χὸν τρέμετρον βραχυχατάλῃχτον ἐξ ᾿ωνιχοῦ ἀπὸ μεέξονος, γορι- 

άμβου xat ἡμίσεος ποδὸς ἀδιαφόρου. Τὸ ἡ ἰαμβιχὸν δέμετρον 

ἀχατάλῃχτον᾽ ὁ β΄ ποὺς ἀνάπαιστος, ὁ δὲ δ΄ τρίβραχυς. Τὸ 8΄ 

᾿Ιωνιχὸν δίμεερον χαταληῃχτιχὸν ἀπὸ τροχαϊχῇς εἰς ᾿Ϊωνιχὴν 

συζυγίαν. ᾽πὶ τῷ τέλει τὰ συνήϑῃ σημεῖα. 

1. Th." Eotxev ὁ Πίνδαρος ἐχ πολλοῦ συνϑέμενος γράφειν 

αὐτῷ τὸν ἐπινέχεον ὀλιγωρῆσαε διά τινα περιπέτειαν" νῦν οὖν 
ὥσπερ τι χρέος ἀποδίδωσιν αὐτῷ τὸν παρόντα ἅμνον. ἐπεὶ δὲ 

τὸ χρέος γεγονὸς χρόνιον ἀπαιτεῖ xal τόχον, προστίϑησι μετὰ 

ταῦτα xal φδάριόν τι ὥσπερ τινὰ τόχον. τὸ δὲ ἀνάγνωτε οὐχ, 

ὥς φασί τινες, ἀντὲ τοῦ ἀναγνωρίσατε, ἀλλ᾿ ἐπειδὴ γέγραπται 

λέγει, διὰ τοῦτο ἀνάγνωτε εἶπε" τὰ γὰρ γεγραμμένα ἀναγενω- 
axerat. φασὶ δέ τινες πρὸς τὰς Μούσας πάσας ποιεῖσϑαε τὸν 

λόγον " ἐγὼ δέ gut πρὸς τὴν Ἠοῦσαν xat τὴν ' 4λήϑειαν, εἰ xai 

ὕστερον ταύτας ἐπιβοᾶται. 

1. 2 συλλαβῆς i" μ΄, συλλαβῶν cett, — 8 ἀλλ om. ε΄. — τρίβρ. 

/' μ΄, τρίμετρον cett. — 4 δακτ... .. Vrat. A. --- ὅ ἰαμβικοῦ Vrat. A. 

-- 7 ὃ B' π.] primus pes ε". — 9 Ante scholia inscriptio σχόμα τῶν 

αὐτῶν legitur in Vrat. ἐ μ΄. — 10 Lemma τὸν ὀλυμπιόνιχαν est in 
r , ^ , - : 3 

(". — £x παλαιοῦ D, om. i". — καὶ yg. ("΄. --α 11 énivixov Δ. — ὀλιγο- 

ρῆσαι Vrat. u' et edd. ante Beckium. — προπέτειαν T, περιπάτειαν μ' 

et edd. ante Beckium. — οὖν om. Δ. — 129 ὥσπέρ τι Δ et ed. Ro. — 

18 γεγονὼς μ΄. — 18. 14 μεταταῦτα ed. Ro. — 14 ὥσπέρ τινα ΛΔ el ed. 

Ro. — Novum comma 8 τὸ δὲ incipit in I'4. — 16 ὡς φασὶ τινὲς Δ. 

— 16 γὰρ DA, δὲ cett. — 16. 17 ἀναγινώσχετε μ΄. — 17 πρὸς] ὅτι 

πρὸς Heyne, Bockh. — ποιεῖται edd. .— μούσας ποιεῖσϑαι πάσας T. 
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gl. 1. τὸν ἐν τῇ ᾿θλυμπίᾳ νιχήσαντα πυχμῇ. — 2. * t τὸν 

Arzatóauoyv. — ποῦ. — 3. ἐγράφη. 

4. Th. ' Επειδὴ ποιήσειν αὐτῷ ὕμνον εἰπὼν οὐχ ἐφεύσϑη, 

ἀλλ᾽ ἐπελάϑετο, διὰ τοῦτό φησιν ὦ Μοῦσα xal ὦ ᾿Αλήϑεια, 

ἀντὶ τοῦ ὦ λόγοι τῆς ἐμῆς ποιήσεως, ἀληθῶς, ὡς ὑπεσχόμην, 

ἐπαινέσαντα αὐτὸν μὴ συγγωρήσητε φευδομένου αἰτίαν λα- 

βεῖν με. 

gl. 4. ὕμνον. ---- εἰς ληήϑην ἤλϑον. 

ὅ. Germ. ᾿Αλιτόξενον ἑνιπὴν τὴν ἐπιτέμησιν xai τὴν ἐπέ- 

πληξιν τὴν διαμαρτάνουσαν εἰς τοὺς ξένους xat ποιοῦσαν apap- 

távety εἰς τοὺς φίλους αὐτῶν" τὸ γὰρ ξένος λέχει ὁ φέλος. 

8]. ὅ. Καλλιόπη ἢ Ἰερφιχόρη. — 1. * t διχαίᾳ. — χωλύ- 

σατε. --- 8. χαχολογίαν τὴν ἁμαρτάνουσαν εἰς τοὺς ξένους ἢ 

τὴν ἐπενεγϑησομένην uoc ὡς ἀλιτῶντε xaà ψευσαμένῳ περὲ τοὺς 

φίλους. 

9. Th. Τὸ μέλλων Aéyet ὡς πρὸς τὸν xatpóv, χαϑ' ὃν 

3 Lemma ὦ μοῖσα est in /'", ὦ μοῖσ᾽, ἀλλὰ σὺ in cett. codd. 

mixtis et edd. — ὕμνον ex ΓΔΑ addidi. — εἰπὼν omm. Vrat. ἐ΄. — 

4 d post xal om, /". — B ἐπεσχ. Vrat. — 6 ἐπαινέσας Vrat. ante corr., 

ἐπαινέσοντα edd, inde a Beckio, qui hsc adnotavit: «Scripsi ἐπαι- 

νέσοντα pro vulg. ἐπαινέσαντα. Siructura verborum est: μὴ ovyyo- 

ρήσητε ἐμὲ ἐπαινέσοντα αὐτὸν ἀληθῶς ὡς ὑπεσχ. etc. Pro ἀληϑῶς 

etiam scribi potuit ἀληθεῖς, cum λόγοι iungendum.» --- συγχωρήσατε 

Δ. — ψευδόμενον Γ΄. — 9 ἐνιπὴν ego addidi — 11 Aéy& 

scripsi pro λέγεται. Possis etiam ξένος γὰρ λέγεται ὃ φίλος, vel τὸ 

γὰρ ξένας λέγει (vel σημαίνει) τὸ φίλος. — 19 Ad v.7 εἴπερ ".(816 

Heyne et Boeckh pro ἤνπερ) ἐπιλέλησμαι ᾿4γησιδάμου xoi γέγονα ῥάϑυ- 

μος καὶ ἄχάριτος gcholium legitur in b, ad vocem ἀλιτόξενον glossa 

τὴν ὀνειδιστιχκὴν τῶν ἀνθρώπων, τὴν (adde ὀνείδη) προφερομένην in b, 

ἁμαρτάνουσαν εἰς τοὺς qilovc-in Bodl. β, --- 14 ἀλιτῶντι codd. omnes. 

— 16 Lemma Ὁ μέλλων χρόνος esi in codd. mixtis et edd. — τὸ 

“μέλλον Vrat. | 

10 



b 

10 

20 

346 SCHOLIA AD OL. X. 

ὑπέσχετο ὑμνῆσαι. ὁ yàp μετ᾽ αὐτὸν ἐπιὼν γρόνος ὡς ποὸς αὐτὸν 

μέλλων 7v. 

gl. 9. ἐχ πολλοῦ. ---- ἐπεγενόμενος. --- 10, αἰσχύνονται γὰρ 

οὗ χρεωστοῦντες obe γρεωστοῦσιν. — ποταπόν; πολύ. — 

11. * * διαλῦσαι. --- ποταπὴν; ταχεῖαν. ---- 12. ὃν οἱ ἄνϑρωποε 

διδόασιν ὀφείλοντες. 

1—12. M. Τὸν 'Ülvuztovixay ἀνάγνωτέ μοι, ὦ παρόντες 

δηλονότι, ἤγουν ἀναγνόντες ὥσπερ ἐν βιβλέῳ. γράμματα, εἰς 

μνήμην ἀγάγετέ pot τὸν υἱὸν τοῦ ᾿Πρχγεστράτου, τὸν ' Aygaióa- 

μον τὸν ᾿θλυμπιονίχην, ἐν ποέῳ μέρει τῆς ἐμῆς μνήμης ἐστὶ γε- 

γραμμένος, ἦτο: ἀποχείμενος. γλυχὺ γὰρ μέλος, ἀντὲ τοῦ ἡδὺν 

ὕμνον χρεωστῶν αὐτῷ ἐπελαϑόμην. ἀλλ ὦ Ἠοῦσα (5), σὺ xot 

ἡ ᾿ἤληήϑεια ἡὶ ϑυγάτηρ τοῦ Διὸς ἐρύχετον, ἤγουν ἐρύχετε, 

χωλύετε, παύετε ὀρϑῇ γχειρέ, ἤγουν διχαίᾳ, ἀντὲ τοῦ χωλύετε 

διὰ τῆς γειρὸς διχαίως, τὴν ἐνιπῆν, ἤτοι τὴν ἐπιτέμησιν τῶν 
ἀνθρώπων τὴν ἕνεχα φευδῶν, τὴν ἀλιτόξενον, τουτέστι τὴν 

ὀνείδη προσφέρουσαν ἡυῖν ἕνεχα τῆς εἰς τὸν φίλον ἁμαρτίας. 

ἔχαϑεν γάρ (9), ἤγουν πρὸ πολλοῦ γρόνου ἐπελϑών, τουτέστε 

παραγενόμενος, ἐνστὰς ὁ μέλλων χρόνος, ἤτοι ὁ ἀποχείμενος, ὁ 

συμπεφωνημένος, τὸ ἐμὸν χρέος τὸ βαϑύ, τουτέστι τὸ πολύ, 

χατήσχυνεν, ἤγουν ἤλεγξεν, ἐπονείδιστον ἔδειξεν. ὅμως δὲ 

2 μέλλος ἦν T. — 7 τὸν ὀλυμπιονίχην lemma legitur in /', qui om. 

scholium in spatio. — σύνταξις margo μ΄. — 9 ἄγετε a. — τὸν ante "Aygo.. 

om. a. — 10 μένει Vrat. — ἐμῆς om. 4. — 129 ἀπελ. q, om. Vrat. in 

spatio, ἀπελ. ἀλλ omm. edd. ante Oxx. — 13 ἡ ante '44. om. Vrat. 

— 14 χωλύετε) λύετε edd. ante Beckium, qui e codd. Oxx. correxit. — 

ὀρϑὴ a. — χειρὶ αᾳ Vrat., χερί cett. — 15 δικαίας «ad sensum omnino. 

necessarium» post χειρὸς addidit Beck, retinuit Heyne. — διχαίος a, 

δικαίως ex δικαία q. — ἦτοι aq, ἤγουν cett. — 16 τῶν ἕνελα a. — 

τῶν w. codd. mixti et edd. — At. q. — 17 ὄνειδος ex ὀνείδη 4. — 

προφέρ. a. — 18 jy. éx προπολλοῦ a. — 19 ὃ post ἥτοι om. μ΄. — 

20 χρέος] χρόνος a. — 21 ἔλεγξεν Vrat. μ΄. 
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δυνατός ἔστιν ὁ τόχος, ἤγουν ὁ ὕμνος ὁ ἐπὶ τῷ ὀφειλομένῳ 

ὕμνῳ προστεϑησόμενος, λῦσαι τὴν ἐπιμομφήν, τουτέστε τὴν 

πολλὴν μέμψιν τῶν ἀνθρώπων, τὴν ὀξεῖαν, ἤγουν τὴν ὀξέως 
χινουμένην, τουτέστι τὴν pet ὀργῆς xal ἀγαναχτήσεως xt- 
νουμένην. 5 

gl. 13. τὰ τῆς ἄμμου λιϑέδια. — περιφερομένην τῷ xópart. 
— 14. * ὥσπερ. | 

15. Germ. "Üxa xai ὅπου τὸν xotvóv, ἦτοι τὸν μέλλοντα 

ἄδεσϑαε χοινῶς" χοινὸς yàp ὁ ἔπαινος διὰ τὸ τοιοῦτον. 7) ὅτι 
διὰ τοὺς ν χορευτὰς ἤδετο." 7j ὡς τὸν μέλλοντα ἡδῦναι xat ἐμὲ 10 
διὰ τὴν φιλίαν. | 

Th. TÓ χοινὸν λόγον ἀντὲ τοῦ záyxotvoy τοῖς μετιοῦσι 

νῦν τε χαὶ ἐσύστερον. ἔχει δὲ τὸ ὅπα τε τὴν δύναμιν πρὸς 

τὸ τίσομεν ἐς, φίλαν γάρεν" τὸ δὲ χοινὸν λόγον ὕστε- 
ρον λέγε. | 15 

gl. 15. agavíae: xai πόῤῥω ϑύήσει. —* φωνὴν xai ὕμνον. ---- 

16. ἀποδώσομεν ' Arzatüápo. 

17. Th. Ei μὲν εἴποις νέμει γὰρ ἀτρέχεια πόλιν 

Λοχρῶν, τὸ νέμεε ἀντὶ τοῦ διοιχεῖ xoi διεξάγει νοήσεις" εἰ 

δὲ ἀτρέχειαν πόλις, τὸ νέμεε ἀντὶ τοῦ τρέφει ἐρεῖς. 20 

Th. Aoxpoi ᾿Βπιζεφύριοι, Λοχροὲ ' Emexvgutótot, Aoxpot 

᾿θπούντιοι, Aoxpot ᾿Οζόλαι. τέσσαρα γὰρ γένῃ Aoxpov. 

—— gl 17. " t διοιχεῖ" — * * διεξάγει. — ἀλήϑεια " δεὸ xal 

ἡμᾶς δεῖ τὴν πρὸς αὐτὴν ὑπόσχεσιν ἐχτελέσαι. 

1 ἤγουν --- ὀφειλ. bis scripta sunt in Vrat. — 2 προτεϑεισ. ᾳ u'. — 

8 ὀξίως a. — 8 τὸν xowóv ego addidi. — 10 Zóésro ego addidi. — 

Post ὡς delevi ὅτι. — 12 Ὅπα τὲ x. λ. ἀντὶ Vrat. — 18 τε om. /". — 

ἐς Covegov ΛΑ, Vrat. —— ὅπα 4. — τὲ (sic codd.) ex I' Vrat. εἰμ’ addidi. 

— 15 λέγε ΓΔ (' u', λέγει cett. — 18—920 ex I'4 edidi. — 21 Lemma 

πόλιν “Μοχρῶν estin codd. mixtis et edd. — 22 In εἰ verba τέσσ. y. y. 

“οκρῶν post lemma leguntur. — γὰρ om. 4. 
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18. Th. Τὸ Καλλεόπῃ λέγει, ἢ ὅτε xat παρ αὐτοῖς ἡ 

ποιητιχὴ χάρις ἐσπουδάζετο, 7, ὅτε νίχας ποιοῦντες τοὺς ποιητὰς 

εἰς ὕμνον ἐγείρουσιν. 
- * τοῖς Aoxpots. — 19. gl. 18. * διὰ φροντίδος act. — 

5 atórpogópos. 

13—19. M. Nov σχοπήσωμεν δηλονότι, ὅπως τὸ χῦμα τὸ 

ῥέον χαταχλύσει, ἤγουν χαλύφψει, τὴν χυλιομένην παρὰ τῷ 

αἰγιαλῷ ψῆφον" συμβολεχὸς ὁ λόγος, ἀντὲ τοῦ νῦν σχοπήσωμεν, 

ὅπως ἡ δύναμις τῶν ἡμετέρων λόγων ἀποχρύφει τὴν φερομένην 
10 χαϑ' ἡμῶν τῶν ἀνϑρώπων μέμφιν, ὅπως τε χοινὸν ὕμνον πάσῃ 

τῇ πόλει δηλονότι ἀποδέσομεν εἰς γάριν ἀφορῶντα, ἤγουν δύ- 
vauty ἐπαγωγόν, φίλην, τουτέστε φιλουμένην. ἔχομεν δὲ δηλονότι 

εὐπορέαν λόγων" νέμε: γάρ (17), ἤγουν διοιχεῖ τὴν πόλιν τῶν 

Ποχρῶν τῶν ᾿πιζεφυρίων τὴν πατρίδα τοῦ ᾿Α4γησιδάμου ἀτρέ- 

15 χεία, τουτέστιν ἀλήϑεια, xa) διὰ φροντίδος ἐστὶν αὐτοῖς, ἤγουν 

τοῖς Ποχροῖς, ἡ Καλλιόπη, τουτέστε xai ποιητιχοΐ εἶσι, xai ὃ 

" Aere, ἤγουν à πόλεμος, ὁ γαλχῷ, ἧτο: ὅπλοις agupanévos, μέλει 

at τοῖς, τουτέστι xai πολεμιχοί εἰσιν. 

19. Pal. Καὶ εἰ ἐνεχήϑης, μή σοι μελέτω. τράπε γάρ, xal 

40 τὸ ἑξῆς... 

1. 3 ἣ ὅτι 7 π. χ- καὶ παρ᾽ αὐτοῖς ἐσπ. ἐ΄. — ὁ νῦν ψᾶφον" νῦν 

σχοπήσομδν ἐ΄, qui om. cetera in spatio. — Lemma νῦν (μῦν u') 
ψᾶφον est in codd. mixtis et edd. — σύνταξις margo /' μ΄. — oxo- 

πήσομεν Vrat. ," μ' et edd. ante Beck. — 7 7γ. χαταχκαλύψει edd. — 

8 συμβουλευτιχὸς edd. ante Beck. — 11 ἀποδάσομεν Vrat. ἀποδώσωμεν 
edd..ante Heyn. — 12 φίλην] φήμην edd. ante Beckium, qui φήμην 

φίλην edidit. — 18 ἀπορίαν μ'. — 15 διὰ φροντίδος ἐστὶν Beck 
primus e codd. Oxx. addidit. ---- αὐτοῖς omm. edd. ante Bockhium. 
— 15. 16 jyovv τοῖς om. a. — ἤγουν τοῖς “Δοκροῖς omm. edd. 
ante Bockhium. — 17 ἤγουν (ἤτοι Beck, Heyne) — ὠχυρ. Beck pri- 
mus e codd. Oxx. addidit. — - μέλλει- ᾳ.. — 18 αὐτοῖς τοῖς Aoxpoic 
t. edd. — εἰσὶ a. — 19. 20 χαὶ τὸ ἑξῆς Boeckh addidit ad supplen- 

dam sententiam. 
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Th. Κύχνος ὁ " Apsoc υἱὸς ἐν παρόδῳ τῆς Θετταλίας οἰχῶν 

τοὺς παριόντας ἐχαρατόμει, βουλόμενος ex τῶν xegaAdy" Apet 

νεὼν ἀνεγεῖραι. παριὼν οὖν xai ὁ ἱΠραχλῆς xat ὑπὸ τούτου ἐπι- 

βουλευϑεὶς μάχην συνῆφεν αὐτῷ. βεβοηθϑηχότος δὲ "' Apsos τῷ 

παιδὲ τραπεὶς ἀνεγώρησεν, ἀλλ ὕστερον μόνον Κύχνον εὑρῶν 

ἀπέχτεινε. λέγει οὖν͵ τὴν ᾿Ηραχλέους τροπὴν εἰς παραμύϑιεον 

᾿Αγησιδάμου ὀχλάσαντος μὲν ἐν τῇ τῆς πυγμῆς μάχῃ xal τὸν 

ἀντίπαλον ἂν παρὰ μιχρὸν νιχῆσαε ποιήσαντος, εἰ μὴ ὁ ἀλεί- 

πτὴῆς αὐτοῦ ἤϊλας ἰδὼν ϑάρσος ἐνέβαλε" διὸ xat ἐνέχησεν. 

gl. 19. εἰς τροπὴν ἔφερε. 

20. Germ. ᾿Υπέρβιον τὸν ' Πραχλέα, τουτέστι τὸν ἰσχυρόν. 

gl. 20. τὸν λέαν ἰσχυρόν. — ποταπός ; 

91. Pal. Νιχῶν δὲ ὁ Α4γησίδαμος ἐχέτω γάριν τῷ ἀλείπτῃ 

αὐτοῦ ᾿Ιόλᾳ ὡς τῷ AytiÀet Πάτροκλος. 

10 

gl. 21. * * ἐν τῷ ̓ θλυμπιαχῷ ἀγῶνι. ---- τῷ αὐτοῦ ἀλείπτῃ. 15 
ΜΝ 99 C “ 5 * ὃ 1 M $ ᾳ4 1 * c A 

22. ὁ YUV εὐφημούμενος. — Ot&. γὰρ αὗτον χαὲ OUTOG ενίχα. — 
*o* Y * *" Aydet] διὰ τὸ μέτρον. — 23. παραχινῆσας. — ἄν. — 

τιϑά. — * τὸ ἀρετῇ ἡ πρὸς τὸ ϑήξας, ἵν ἢ" παραχινήσας ἐν 

ἀρετῇ, ἢ πρὸς τὸ ὁρμῆσαι, tv. ἢ" ἑρμῆσαι ἐν ἀρετῇ πρὸς χλέος 

pérya. — πρός. — 24. μέγα. ---- ἀγαγεῖν λέγεται ὥσπερ "[Aae 

' Argatüapoy. — 95. τίς. — * t Bon eta. 

1 Ἱστορία. τράπε δὲ Κυκνεία est lemma in codd. mixtis et edd., 

nisi quod ἱστορία deest in codd. --- ἄρεως /' ante corr. et edd. — 

Ὁ ἐχαρατόμη edd. ante Beck., ἐχαρατόμησε cett. edd. ante Boeckh. 

— 8 ἐγεῖραι I. — οὖν om. Γ. — ὃ ex IY' addidi. — ὑπὸ] παρὰ 
I, om. 4. — 4 μάχην om. /'". — ἄρεος Γι, vov ἄρεος Δ, dosi Vrat. 

μ΄. — 6 ἀπέχτεινεν (΄. — τὴν τοῦ ἦρ. T. — παραμυϑίαν codd. mixti 

et edd. --- 7 £v τῷ v. x. ἀγῶνι codd. mixti et edd. — 9 ἴλας 
Γ, Ὕλας edd. — 11 Post ὑπέρβ. delevi δέ. — 13 Hanc notam omisit 
Boeckh. — τῷ scripsi pro τό. — 18 Gloss& Thomana, quam .1 solus 

servavit, in codd. mixtis et edd. scholiorum corpori inserita est. — 

ἀρετὴν Δ. — 90 Post χλ. μέγα in  codá. mixtis et edd. ἢ τῇ ἑαυτοῦ 

ἢ τῇ ἐκείνου additur. πὶ 

20 
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298—295. Germ. Καὶ φῶτ apeca] ὁ νοὺς" xat τὸν φῶτα 
δὲ χαὶ ἢ DT € 5 8 A t7 παλά E] M] — Je P 

ὲ xai τὸν ἄνδρα ὁ ἀνὴρ σὸν τῇ παλάμῃ xal σὸν τῇ βοηϑείᾳ xai 

τῇ συνεργίᾳ τοῦ ϑεοῦ (ἐξασφαλίζεταε τοῦτο οὕτω) ϑήξας xat. 

διεγείρας xai ὀξύνας τῇ ἀρετῇ ὁρμᾶσαει xal ἀναβιβασϑῆναε 
" , 

5 ἐποίησεν εἰς χλέος xat δόξαν πελωρίον χαὶ μέγα xaà λαμπρόν. 

gl. 26. * γωρὶς πόνου. --- * t yapáv. — ὀλίγοι. — 21. ἡ 

γὰρ τῆς vixye δόξα ἁπάντων τιμιωτέρα ἐστὶ τῷ ἔχοντι. 

26. 97. Germ. ᾿Ολίγοι εἰσὲν oi γωρὶς πόνου λαβόντες γαράν, 

ἤγουν νέχην " ἥτις ἐστὲ φῶς ἐν βιότῳ xai ἐν τῇ ζωῇ. κα οὕτω" 

10 γάρμα δὲ ἄπονον πρὸ πάντων τῶν ἔργων παῦροί τινες, ἀντὲ τοῦ 
δέ » ' . Ὁ - , 9 - . «»», “ Li /, οὐδέ τινες, ἔλαβον" ὅπερ τῷ βέῳ αὐτῶν xat τῇ Cary, τὸ γάρμα, 

ἐστὲ φάος. 

19—27. M. Τράπε δέ] ἤγουν εἰς φυγὴν ἐχίνησε xai τὸν 

“Πραχλέα τὸν ὑπερβολιχῶς ἰσχυρὸν ἡ μάχῃ ἡ Kuxveta, ἤγοὺν ἡ τοῦ 
, - ew wy , Δ ἢ - (4 16 Kóxvou τοὺ νἱοὺ τοῦ Ápsoe, τουτέστιν zv μετὰ τοῦ Küxvou auve- 

χρότησεν ὁ 'Hoaxàne. τοῦτο δὲ εἶπεν, ἐπειδὴ ὁ ᾿4γησίδαμος 
c , , "09 - “- € 4 wM - 9 , ΟΣ 4 

ὑπεστάλῃ ἐν τῷ αγῶνε, εἶτα ὑπὸ τοὺ lÀa τοῦ ἀλεέίπτου ἀναῤῥω- 

σϑεὶς ἐνέχησε. διὸ ἐπάγει" τοὺς πύχτας δὲ ἐν τῇ Θλυμπιάδε 

νεχῶν ὁ ' Arzatà ) "lÀa φερέτω yápt, 7 : αν γησίδαμος τῷ "lÀa φέρέτω χάριν, ἤγουν εἰ χαριστίαν, 
" f -Ὁ ^w [74 

20 ὠσπερ ὁ Πάτροχλος τῷ ' AytÀÀet ἔφερε δηλονότι, ὁτε ἔτρεπε 
“ ^ ^ ’ 

τοὺς Τρῶας μετὰ τῶν ὅπλων αὐτοῦ. παρορμήσας δ᾽ ἂν ἀνὴρ σὺν 

9 Signa parenthesis addidit, οὕτω pro οὕτως scripsit Mommsen. — 

8 Ante ὀλίγοι delevi ἢ οὕτως. --- 9 οὕτως U. — 18 Lemma τράπε δὲ 

κυχνεία est in Vrat. εἰ μ΄. ---- Qus post φυγήν leguntur om. ε΄ in spatio. 

— σύνταξις margo μ΄. — 14 ἡρακλῆ t. ὑπερβελικῶς q. — κύχνεια q. — 

15 ro? ante Ἄρεος ex aqu' addidi. — ἄρεος aq Vrat. μ', ἄρεως cett. — 

τουτέστιν ex aq Vrat. u' addidi. — 16 ἐπεὶ ὃ q. — 17 συνεστάλη 

Vrat. μ' et edd. ante Oxx. — Post ἐν delevi αὐτῷ cum aqu. — 

là« aqu, tÀa cett., nisi quod "IA« τοῦ om. Vrat. — 17. 18 &vaó- 

ῥωϑεὶς Vrat. μή et edd. ante Oxx. — 19 Ὕλα edd. 
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παλάμῃ, ἤγουν βοηϑείᾳ ϑεοῦ, ἄνδρα πρὸς ἀρετήν, πρὸς πελώριον, 

τουτέστιν ὑψηλότατον, ὥρμησεν, ἀντὲ τοῦ ἀνεβίβασεν, ὕψωσε 

χλέος. ὀλέγοι δέ τινες, ἀντὶ τοῦ οὐδέ τινες ἔλαβον χαρὰν χωρὶς 

πόνων, λέγω φῶς τῷ βιότῳ, touréatt τῇ παρούσῃ ζωῇ, ἔργων 

πρὸ πάντων, ἀντὲ τοῦ ἀπὸ πάντων φημὲ τῶν ἔργων. 

gl. 28. τὸν ᾿θλυμπιαχὸν ἀγῶνα. ---- ὑπέρτατον τῶν ἄλλων. --- 

ἐμνῇσαι. — 99, τοὺς γὰρ νιχῶντας δέχαιον ἐπαινεῖν. — * t δεή- 

γειράν με. — ἀγῶνα. — παλαιῷ. 

80. Th. Ἰὸ πὰρ Πέλοπος εἰ μὲν συνάφεις πρὸς τὸ σώ- 

ματε, οὕτως ἐρεῖς" ὅντινα ἀγῶνα ἐχτίσατο xal ἐποίησεν ὁ 

᾿Πραχλέης βωμὸν ἑξάρεϑμον παρὰ τῷ ἀρχαίῳ σώματι τοῦ Πέλο- 

πος, ἤτοι τῷ ἔγοντι τὸ σῶμα αὐτοῦ τάφῳ, ἕν ἢ τὸ ὃν ἐχτίσατο 

βωμὸν ἑξάριεϑμον ἀντὶ τοῦ ὃν ἔϑηχεν ἐν τῷ χτισϑέντι ὑπ᾽ 

ἀὐτοῦ ἑξαρίϑμῳ βωμῷ. εἰ δὲ τὸ (Πραχλῆς πρὸς τὸ ἀρχαίῳ 

σώματι συνάψεις, τὸ πὰρ Πέλοπος πρὸς τὸ βωμὸν ἐς ἀρεὃδ- 

μον νοήσεις οὕτως ὕντινα ἀγῶνα παρὰ τὸν ἑξάρεϑμον βωμὸν 

τοῦ Πέλοπος, ἤτοι τὴν ἐν Πελοποννήσῳ Πίσαν ἐχτίσατο ὃ 

᾿Ηραχλέης ἐν ἀρχαίῳ σώματι, τοι ὃν ὁ παλαιὸς ' HpaxAge συν- 

ἐστησεν. ὃ xai χρεῖττον. | 

gl. 31. * ἤγουν ἕξ βωμοὺς τὸν ἀρεδμὸν ἔγοντα" — 

* * οὕτως ἄμεινον γράφεσθαι Biz Ἢραχλέος" οἱ δὲ γράφον- 

τες ἑτέρως οὐχ ὀρϑῶς γράφουσιν. --- 32. συνέστησεν. ---- ἢ υἱὸν 

Ποσειδῶνος. 

1 Post ἤγουν delevi σὺν cum aq. — 2. 8 &vti — τινες om. Vrat. 

— 4 ζωὴ q. — 5 προπάντων q. — ἀντὶ τοῦ omm. edd. — 9 Hoc scho- 

lium ex ΓΔ edidi. — συνάψει π. τῷ o. 4. — 12 αὐτοῦ τῷ v. I. — 14 xo. 

τῷ ἀρχ. Δ ante corr. — 16 οὕτω ΓΛ. — 17 πελοπονήσω πίσσαν 

JA. — ἐχτήσατο Δ. — 19 ὃ] ὃ I. — 20 In cod. Boll. 8 hoc scho- 

lium legitur ad v. 30: σύναψον τὴν παρὰ μετὰ τοῦ ἀρχαίῳ σάματι. 

— 21 otto mei codd., οὕτως Boeckh ex Mosc. P et Mommsen (in ed. 

mai) ediderunt; deest notula in cett. edd. — 292 ἑτέρως Momm- 

sen, τερον (sic) Vrat. ἑτέρου μ', ἕτερον Mosc. D. 

C 
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15 
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39. Th. Κτιέατος xal Βἔρυτος Μολιόνης xoi Ποσειδῶνος 

υἱοί. ὅτε δὲ 'Hpaxàze μετὰ Τιρυνϑέων xav AUyetou ἐστράτευσε, 

συμμαχοῦντες οὗτοι Αὐγείᾳ ἔν τινι τόπῳ τῆς “ἤλιδος λοχήσαν- 

τες τοῦ στρατοῦ τὸ πλεῖστον διέφϑειραν, ἔπειδ᾽' ὕστερον αὐτοὺς 

5 “Πραχλῆς εἰς τὸν ᾿Ισϑμιαχὸν ἀγῶνα μέλλοντας ἀπιέναι λοχήσας 

χαὶ αὐτὸς ἐν ταῖς λόγμαις τῶν Κλεωνῶν, τούτους ἀπέχτεινε. μο- 

νωϑέντος οὖν 4ὐγείου πρῶτον μὲν τὴν πόλιν αὐτοῦ πορϑεῖ, ἔπειτα 

χαὶ αὐτὸν ἀναιρεῖ. 

gl. 38. ἐφόνευσεν. — * *- Κτέατον ] συνίζησις. — τὸν εἰς 

10 ἀνδρίαν ἐπαινετόν. — 84. οὗτοι γὰρ συμμαχοῦντες Αὐγείᾳ 

οὐχ εἴων αὐτὸν ἀποδοῦναι ὃν ὑπέσχετο μισϑόν. — δουλιχόν " 

τοι τὸν διὰ τὴν τῆς χόπρου ἐχφόρῃησιν. — 88. τὸν ἰσχυρόν. --- 

36. ἀπήτει. 

86. Th. Τὸ ὡς πράσσοιτο ἢ τὸ ὡς ἀντὶ τοῦ ἐπεέ, ἵν᾿ ἢ 

15 τὸ πράσσοιτο ἀντὶ τοῦ ἔπρασσεν, ἢ τὸ ὡς ἀντὶ τοῦ ἵνα, ἕν ἡ 

πρὸς μέλλοντα. τὸ δὲ ὑπέρβεον πρὸς τὸ AUyéav συναπτέον- 

34—36. Germ. 'Qc Αὐγέαν λάτριον] ὁ νοῦς" ὡς xat 

ὅτε (ἢ ἀντὶ τοῦ ἵνα) πράσσοιτο ἀντὶ τοῦ ἀπαιτητιχῶς ἀπῇτει xot 

ἐζήτει τῷ Αὐγέᾳ τὸν μισϑὸν τὸν λάτριον, τὸν ὑπέρβιον xai τὸν 

20 πολὺν ἑχὼν xat βουλόμενος ὁ ᾿Πραχλῆς ἀέχοντα xai μὴ βουλό- 

μενον τὸν Αὐγέαν. Ἐξἔρυτος δὲ λέγεται υἱὸς ὧν xoà αὐτὸς [lo- 

σειδῶνος. λάτριον δὲ τὸν μισϑὸν τὸν χαὶ δούλειον, ὅτε ἐλάτρευ- 

σεν αὐτῷ χαὶ μετὰ ταπεινοφροσύνης. 

1 εὕρυτον I, εἴριτος Δ. — D ἰσϑμ. 4, εἰσϑμ. T; omm. cett. — 

λοχίσας ed. Ox. — 6 λόγχμαις 4. — 10. 11 ofro: — μισϑὸν om. T. — 

γὰρ om. 44. — ὑπεσχέϑη 4. — 14 Hoc scholium om. 4. — Τὸ ex 

I' addidi. — ἢ ante τὸ ex I addidi, et eundem librum secutus de- 

levi ἢ post ὡς. — 15 τὸ ὡς ex I' addidi. — 16 πρ. τὸ μ. μ', πρ. 

τὸν u. Vrat. οὐ edd. — πρ. τὸ Γι u, xg. τὸν cett. — αὐγέαν Γ Vrat 

ι", αὐγείαν cett. — 17. Ante 'Qc delevi 7 οὕτως. — 92992 ὅτι scripsi 

pro. ὅτε. 
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. 98—36. M. Τὸν ἀγῶνα δὲ τὸν ἐξαέρετον, ἀντὶ τοὺ τὸ xa- 
? 1 4 3 y € » ^ * ^ c “ . 

τασχεύασμα τὸ ἐν ᾿θλυμπέᾳ, ἔνϑα ὁ ἀγὼν ἐτελεῖτο, ὑμνῆσαι 
- ^ , ΟῚ , ας » 

ὥρσαν, ἤγουν διήγειραν ἐμέ, δηλονότε αἱ ϑέμετες, ἤτοι αἱ νομο- 
, ^ ’ - ιν. ’ 

ϑεσίαι τοῦ Διός, αἱ χατὰ νόμους συνηϑειαι: τοῦ Διὸς δὲ λέγει 
, , E ? 01 S αὐτάς, ἐπεὶ βασιλέα πάντων αὐτὸν ἐνόμεξον, βασιλέως δὲ τὸ 
— c ^" — 2 ’ νομοϑετεῖν. ὅν, ἤγουν τὸν ἀγῶνα, ἡ ἰσγὺς τοὺ ᾿Πῤῥαζλέος, περι- 
“ΠΣ Α - ες - 9 y 32 9. ἡ y 

φραστιχῶὼς ἀντὶ τοῦ 0' Πραχλῆς, ἐχτίσσατο (32), avri τοὺ &xttae, 
ον τοῦ ἀογαίου μνύ 7 Πέλοπος" χατεσχξεηᾶασε, πλησίον cO) ἀρχαίου μνήματος TOU IISAOTOS-. 

ἐπεί, ἤγουν dg οὗ, τὸν Κτέατον τὸν ἀμύμονα, ἤτοι τὸν ἄφογον 

ἐφόνευσε, τὸν υἱὸν τοῦ Ποσειδῶνος " ἐφόνευσε δὲ τὸν Etourov 

τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, ἕνα πράσσοιτο, ἤγουν ἀπαιτοίῃ τὸν 40γ εἰαν 

ἄχοντα ἐχὼν τὸν μισϑὸν τὸν ὑπέρ,ϑιον, ἀντὲ rot. τὸν ὑπερβολει- 

χῶς πολύν, ἀπὸ μεταφορᾶς τῶν ὑπερβολεχῶν τὴν ἰσχύν, τὸν λά- 

τριον, τουτέστε τὸν ὑπὲρ τῆς δουλείας τῆς ἐξαιρέσεως τῆς. χό- 

πρου. συνεμάχσυν γὰρ οὗτοι, ἤγουν ὁ Κτέατος xat ὁ. ἔὔρυτος, 

τῷ Αὐγείᾳ οὐ προϑυμουμένῳ δοῦναι τῷ ᾿“Πραχλεῖ τὸν συμπεφω- 

νημένον μιαϑόν. ἦσαν δὲ οὗτοι μητρὸς μὲν τῆς ολιόνης, ἀφ᾽ ἧς 
xai Μολιονίδαι ἐλέγοντο, πατρὸς δὲ λόγῳ μὲν τοῦ " Áxropoe 

αὐτοὺς ἔλεγον, τῇ δ᾽ ἀληϑείᾳ τοῦ Ποσειδῶνος ἐνόμεζον.. 
gl. 36..* συνδένδροις τόποις. — * ἢ γάρ. — * t ἐπιτηρη: ὃ 

σας. — 37. τὸ ὑπὸ πρὸς τὸ λόγμαιες αἀντιστρεπτέον. --- 38. 

1 Lemma ἀγῶνα δ᾽ ἐξαίρετον est in codd. mixtis (etiam in /") et 

edd. — σύνταξις margo u'. — τὸν — ἐξαίρ. om. Vrat. — τὸν ἀγῶνα δὲ 

est etiam in /'", qui om. cetera. — 8. ἤτοι a q, ἤγουν cett. — 4 χατὰ 

τοὺς v. 4. — D ἐπεὶ q Vrat. μ', ἐπειδὴ cett. — ἐνόμιζε edd. Confer 

Beckii notam: «Pro αὐτοῦ ἐνόμιζε MSS. edd. Ox. habet αὐτῶν ἐνό- 

μέζον, quod et ipsum ferri potest». — 6 ἡραχλέος ex a est pro 7oga- 

κλέους. — "7 ἀντὶ τοῦ omm, edd. — ἐχτέσσατο a q, £xtícato cett. — 

9 ἄψυχον u' et Vrat. ante eorr. — 11 πράσσοι τὸ jy. a. — 12. 

ἀντὶ - tov-omm. edd. — 14 τοῦ χόπρου 4. — 15 ἤγουν. aq, ἥτοι 

cett. — 19 τοῦ omm. edd. inde & Beckio. — 21 συναπτέον codd. 

mixü.  . - D. . 

Scholia Pindar. ed. Abel. 93 
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»y ἢ - € 

παρόδῳ" ἤρχοντο γὰρ πρὸς τὸν ᾿᾿Ισϑμιαχὸν ἀγῶνα. ---- 39. ὅτε 

ἐπολέμει Αὐγείᾳ. --- 40. τὸν ἐχ Τίρυνθος πόλεως. ---- χατε- 

πολέμησαν. — 41. χοίλοις τόποις. — διάγοντα. --- 49. οἱ τῆς 
€ f c / * » € » M 

Moàtóvzs utot. — ὑπέρφρονες διὰ τὴν ἀνδρίαν. --- A3. ὁ ἀπατγ- 

5 σας τὸν 'Hoaxàzy τῷ μισϑῷ. — ἢ Αὐγείας. ---- * cov! Πλείων. 

— εἰς τὸ μέλλον. — 4A. χατὰ πολύ" ἔστι δὲ τὸ ὄπισϑεν xol 
1 , « τὸ οὐ πολλὸν ἀντὶ τοῦ μετ᾽ ὀλίγον. — * * ἴδε} διὰ τὸ μέτρον. 

— * * πολυχτέανον ] συνέξησις. — A5. μεγάλῳ. --- 46. μέγαν" 
N * Y ^v ἥτοι εἰς μεγάλην ἄτην περιφραστιχώς. — χαϑημένην. — ἰδέαν. 

10 — τὴν λιν. | 

36—46. M. Aóyuatot 0£] ὁ δὲ ἀντὶ τοῦ ráp* ἤγουν ἐν 
συνδένδροις γὰρ τόποις ὑποχάτω τῶν KAecvav* πόλις δὲ τοῦ 

Ἄργους αἱ Κλεωναΐ ἐφόνευσε xat ἐχείνους ὁ ' Πραχλῆς, τουτέ- 
1 / * 1 Y $39 ὅκα v P d * $3 7 

att τὸν Κτέατον xat τὸν ἤυρυτον, ἐφ᾽ ὁδῷ, ἤγουν ἐν ἐνέδρᾳ, 

15 δοχεύσας, τουτέστιν ἐπιτηρήῆσας, διότι (39) πρότερόν ποτε αὐτοὶ 
ς , € , y c t - t€ , οἱ MoAtoves oí ὑπερφέαλοι, ἤγουν ot ὑπερβολιχῶς ὑπερήφανοι, 

9 Pod , y 3 - , 4 « 

στρατὸν αὐτοῦ Τιρύνϑιον, ἤτοι ᾿Αργεῖον, χαϑήμενον ἐν ταῖς χοε- 

Aáat τῆς "Πλιδος ἐπόρϑησαν, ἀντὲ τοῦ ÉpÜetpay. xai μὴν ὁ Bo- 

σιλεὺς τῶν ' Ezetov, τοι τῶν ᾿Ηλείων, ἤγουν ὁ Αὐγείας, o 

20 ξεναπάτας (A3), τουτέστιν ὁ τοὺς φίλους ἀπατῶν" τοῦτο ὃέ 
ΔΙ M - w 5 , ? -. ὄ Qe v φησι διὰ τὴν τοῦ μισϑοὺῦ ἀγνωμοσύνην αὐτοῦ" ὄπισϑεν, ἤγουν 

ὕστερον μετὰ ταῦτα, οὐχ ἐπὶ πολὺν χρόνον εἶδε τὴν πατρίδα, 

D ἡρακχλέα ἐν t.codd. mixti. — 11 σύνταξις marg. μ΄. — λόχμ. 

óé* ὃ δὲ /", qui om. reliqua in spatio. — λόχμαισιν (om. δὲ) q. — 

ἐν omm. Vrat. μ' et edd. ante Oxx. — 14 ἐφ᾽ ὅδῳ, ἐφοδῷ [Vrat.] Boeckh, 

tacite. — £v ex a addidi. — ἐνέδρα] ἐν ἑδρα edd. ante Beckium. — 
15 τουτέστιν] καὶ edd, — ποτε (ποτὲ) ex a q addidi. — 16 οἱ ἐμολίονες 

μ΄. — 17 αὐτου omm. edd. —17. 18 χοιλάδεσι Vrat. — 18 ἡλέδος q. — 

Cum xa) μὴν novum scholium incipiunt codd. mixti et edd. — Lemma 

xci μὰν {μὴν Vrat. /'u') ξεναπάτας (ξεν. om. /") est in codd. mixtis 

et edd.; — ipsum scholium om. ;" in spatio. — σύνταξις marg. μ΄. 
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N . ^ , * / x , τὴν ἑαυτοῦ πόλιν τὴν πολυχτέανον, ὕγτοι πολυχτήμονα, πολυ- 

ϑρέμμονα, ὑπὸ στερεοῖ πυρός, ἤγουν ἰσχυροῦ, δραστηρίου, xal 

ὑπὸ πληγῶν σιδήρου χαϑέζουσαν, χαταδυομένην εἰς βαϑὺὸ ῥεῦμα 

βλάβης. 
47. Th. Διὸ καὶ Aüyetav οὐχ οἷόν τ᾽ ἦν τὴν ̓ Πραχλέους μά- 5 

' jy» ἀποφυ) εἶν xat μὴ ὑπὸ τούτου τετειμωρῆσϑαι. 

gl. 47. * φιλονεχέαν. — ἀποβαλέσϑαι. — "' ἀμήχανον. --- 

48. * t ὁ 4ὐγείας. — ταῖς αὐτοῦ ἀφροσύναις. --- ὕστερος. ---- 

49. τῆς τῆς πόλεως πορϑήσεως. — ἀντὲ τοῦ παραταξάμενος τῷ 

* HoaxAet. — 50. μέγαν. ---- * * ἀλλὰ συνεληφϑη δηλονότε τῳ 10 

ϑανάτῳ. 

47——50. M. Νεῖχος δέ" ὁ δὲ ἀντὲ τοῦ γάρ" ἤγουν τὴν φι- 

λονειχίαι, γὰρ τὴν πρὸς τοὺς ἐπιχρατεστέρους χινηϑεῖσαν ἀπο- 

ϑέσϑαν ἀντὶ τοῦ ἐχφυγεῖν ἐπιτιϑεμένην δηλονότι καὶ βλάπτου- 
c 3 j $ Y , J y » 

σαν (ἡ ἀπόϑεσις γὰρ ἐπὶ βάρους λέγεται) ἄπορον, ἤγουν 15 
, , 9 , A 9 “- P d t 9 / , 5 , 

ἀμήχανον, ἀδύνατον. xat ἐχεῖνος, ἤγουν ὁ Αὐγείας, δὲ ἀβουλίαν, 
, / e € , , w ey 

τουτέστι μωρίαν, ὕστατος ἄλασιος (extfpypatixa o τὸ ὑστατος) 

ἤγουν τελευταῖον περὲ τὸ τέλος τῆς ἁλώσεως, τουτέστι τῆς 

πορϑήσεως τῆς ἑαυτοῦ πόλεως συναντήσας, ἤγουν συγχρούσας 

τῷ ᾿Πραχλεῖ δηλονότι, ϑάνατον γαλεπὸν οὐχ ἐξέφυγεν. 40 

gl. 51. * t συναγαγών. — 52. * * λεῖαν γράφε xat 

1 ἥγουν q. — Post ἦτοι et πολυχτ- delevi τὴν a q secutus. — 1. 2 

πολυϑρέμονα q ed. Ro. — 2 ἤγουν ex a q addidi. — δικαστηρίου 4. — 

8 xa9. ἀντὶ toU xata. codd. mixti et edd. — B ἀποϑέσϑ᾽ ἄπορον] 

ἀμήχανον. διὸ etc. (conf. glossas Thomanas ad v. 47) codd. mixti et edd. 

In I' hoe scholium inter glossas legitur. — τε ἦν I1'".— 8 τῇ αὐτοῦ 

ἀφροσύνῃ codd. mixti. — 12 Hoc scholium om. /". — 18. 14 ὑπο- 

ϑέσϑαι Vrat. — 17 rovt. τιμωρίαν u'. — ὕστατον q. — ἁλώσιος — 

totarog excidit: in edd.; confer Beckii notam: εἤγουν τελευταῖον. 

'Hue videtur pertinere observatio ab edd. Ox. p. 131 in margine po- 

sita: MSS. addunt ἐπιῤῥηματικῶς.» — 18 τελευταῖος q. — 91 λεῖαν 

Mose. B, ex quo Beckh hano notulam edidit, λέαν mei codd. 

93* 
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μὴ Ààatav, διὰ cO. μέτρον. — λαφυραγωγέαν. — * ἰσχυρὸς 

᾿Ηραχλῆς. ΝΞ 0001 

53. Germ. Τὸ σταϑμᾶτο à ἀντὲ τοῦ διεμέτρει xai ἐμέριζεν. 

gl. 53. ἐσχόπει, χατεσχεύαζε. — λέαν ϑαυμαστόν. — 

5 * 4 ἑερόν. ' 

94. Germ. 10 πατρὲ μεγίστῳ πάξας ὀντὶ τοῦ n7£ae 
χαὶ 2h περιχυχλώσας τὸ ἄλσος xai περιορίσας. 

. gl. 54. τῷ. Δεῖ. — τοὺς περιβόλους ποιήσας. 

᾿ δῦ, Pal." Air: ] τὸ ἄδυτον τοῦ ναοῦ, ἀπὸ τοῦ ἄλλομαι τὸ 

10 πηδῶ, xarà ἀντίφρασιν". εἰς ὃν οὐδεὶς ἄλλεται ἤγουν εἰσέργεται 

τῶν μὴ ἀξίων. 
gl. 55. ϑυσιαστήριον. ---- * οὗτος. — ἐν ὑψηλῷ τόπῳ. — 

56. '* διεχγώρησεν. — 051. * t ἐποίησε. — δείπνου τῶν zavz- 

γυριξόντων.--- 98. τοῖς δώδεχα γὰρ ϑεοῖς xal οὗτος συνη- 

15 ρίϑμητο. 

| 89. Th. Τινές φασιν, ὡς πρὸ τοῦ τὸ δωδεχάϑεον τὸν ' Hoa- 

χλέα ποιῆσαι, Κρόνιος ἐχαλεῖτο λόφος διὰ τὸ Κρόνου ἱερὸν 

ἐνταυϑοῖ. εἶναι. ἄλλοι δὲ λέγουσι, μεδ' ὧν xat Πίνδαρος, ὡς. 
ἔρημος ἣν ὁ χῶρος, ᾿Ηραχλῆς δὲ τὸ δωδεχάϑεον χτίσας Κρόνιον 

20 λόφον τὸν τόπον ὠνόμασεν. ἀπὸ τοῦ ἱπερέχοντος. ὁ γὰρ Kpóvoc 

πατὴρ τῶν ϑεῶν. 

gl. 59. ὄρος. — 60. * t ὠνόμασεν. - — 61. * ἀνώνυμον, 

ἀχλεές. — χώρας. 

62. Germ. Bo£é χετο "Es τουτέστι χατεσιωπᾶτο xal ἠφανέξετο, 

25 ἀντὶ τοῦ ἀφανὴς ἦν. 

.8 Post Τὸ delevi δέ: — . 6 Post Τὸ delevi δέ. — 9. ἄλλομαι 

cod. — 10 ἄλλεται -οοἄ, — ἢ εἰσέρχ: Boeckh edidit. — 18 διεχά- 

Quosv codd. ᾿ἧτοι διεχώρηδεν est glossa Mosch. — 16 τινὲς φασὶν 

4. — tov τὸ] tovto Vrat. — τὸ omm.: Γ ι΄. — 17 τὸ χρονῶν 

"Vrat. — 18 ἐνταῦϑα I — μεϑώνη καὶ 4. — 19 τὸ] τὸν I; om. 

(C. — 94. Ante flo£y. delevi ác (ἃς ed. Mornmsen) Οἰνόμαος ἄρχε. 

— ἐξεφανίζετο ed. Mommsen. 
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Germ. Boéysco] τὰ yàp ἐν ὑγρότητι xa) ἀσϑενέστερα. 

ὅσῳ δὲ μᾶλλον ἐξιχμάζονται, τοσούτῳ xai στεῤῥότερα γίνονται. 

gl. 62, τὸ μέρος. — t τουτέστιν ἐχαλύπτετο ὑπὸ πολλῆς 

χιόνος, ἀντὲ τοῦ σιωπῇ. --- * ἐν. 

60---62. ΤῊ. Δέον εἰπεῖν vevóposc, νώνυμον εἶπε πρὸς 

τὸ μέρος, οὕτως" ἧς γὰρ χώρας Οἰνόμαος 77e τοῦτο τὸ μέ- 

poe ἐν ᾧ νῦν ἡ. ̓ θλυμπία, ἐβρέγετο πρόσϑεν ἐν πολλῇ νιφάδι 
νώνυμον, ἦτοι ἀνώνυμον. εἰχότως δὲ εἶπε τὸ νεφ δε" λόφος γὰρ 
^ y A: , * Q7 1 , Q^ x ἣν. ἔστι δὲ ἡ τοιαύτῃ γενιχὴ τὸ ἧς πρὸς τὸ ινώνυμον, ty. 7 
, , Xy , e 

σχλεὲς xai ἄδοξον αὑτῆς. | 

51—62. M.'0 δὲ υἱὸς τοῦ Διὸς ὁ ἰσχυρός, ἤγουν € ' Πραχλῆς, 
4 - , [4 - * 

ἐν τῇ Πίσᾳ ἔλσας, τουτέστε συναγαγών, χατασχων, ὅλον τε τὸν 
- * -- y ^ 

στρατὸν xai πᾶσαν τὴν λεῖαν, ἤγουν τὴν λαφυραγωγίαν, ἐσταὃ- 

μᾶτο, ἀντὲ τοῦ χατεμέτρει χάριν τοῦ πατρὸς αὐτοῦ τοῦ μεγίστου, 

ἤγουν τοῦ Διός, ναὸν ἄγαν ϑεῖον, ἀντὲ τοῦ τόπον εἰς χατασχευὴν 
- 1 , , 

ναοῦ xarà πολὺ Üetou. περιπηξας δέ, ἤγουν περιορίσας, περιχυ- 
, y * - 

χλώσας τὴν᾽ ἅλτιν μέν, τουτέστι τὸ lepóv, οτος, ἤγουν ὁ ̓ Πραχλῆς 
- » , * ἐν χαϑαρῷ τόπῳ δηλονότι διέχρινεν, ἤτοι ἐγωρισε, τὸ δὲ χύχλῳ 

1 Lemma ego &ddidi οὐ Germani notam, qux in U post schol. 

:àd v. 62—67 legitur, ad hunc versum rettuli. — 9 μᾶλλον Mommsen 

addidit. — στερότερα U, corr. Mommsen. — 4 χιόνος scripsi pro 

χρόνος. — 5 νωνύμως ΓΔ, νωνύμνως cett. — νώνυμον ΓΔ μ', vovv- 

νον cett. — 6 οὕτω I'4, qui tamen σῆς pro ἧς exhibet. — ἦρχε om- 

4". — 8 νάνυμον ΓΔΑ, vóvvuvov cett, — ico] καί Δ. — ἥτοι ἀνώνὶ 

om. Γ᾽; νώνυμον — νιφάδι om. /". — Post ἀνών. codd. mixti et edd. 

e glossa Thomana addunt ἀχλεές. — 9 τὸ ἧς 4. — vovvuov ΓΔ, 

ψώνυμνον cett. — 11 Lemma Ὃ δ᾽ ἄρ᾽ ἐν Πίσᾳ est in codd. mixtis 
€t edd. (“Οδ᾽ ed. Ro.). — σύνταξις margo μ΄. — ὃ δὲ υἱὸς est etiam 

in /",.qui om. reliquam scholii partem in spatio. — 12 πίσῃ Vrat. 

μ΄. — 13 λείαν q. — 15 χατὰ πολὺ ed. Ro. pro χαταπολύ. — 16 

θεῖον q. — ἄλτιν «q, ἄλτιν ceti, — 17 ἤγουν ex codd. addidi. — 

18 ἐχώρισε aq, διεχώρησε edd. ante Beck., διεχώρισε cett. 

10 
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(57) τῆς [Ἄλτεως πέδον, ἤγουν γωρίον ἐποίησε δείπνου xará- 
, , - 

λυσιν, ἤγουν xaraycy7v, ἀνάπαυσιν, τιμήσας τὸν πόρον τοῦ 
«« iod ^ - , 

᾿Αλφειοῦ, περιφραστιχῶς ayct τοῦ τὸν ' AÀgetóv, μετὰ τῶν δω- 

δεχα ϑεῶν τῶν βασιλέων, xal πάγον, ἤγουν ὄρος Κρόνου, του- 

5 -τέστε Κρόνιον λόφον, προσεφδέγξατο, ἦτοι προσηγόρευσεν, 
P , 

ὠνόμασε πάντα τὸν τόπον δηλονότι. πρότερον γὰρ νωνυμνος, 
» 10 E 13 o A λέ ὃ ἤγουν ἄδοξος, ἔξω ὕμνου, τουτέστι χλέους, προσηγορίας δη- 

, * * 4 “« λονότι, ἡὶ χγωρα, ἧς ἐβασίλευεν ὁ Οἰνόμαος, ἐβρέχετο πολλῇ 

ytpáót, τουτέστιν ἐχαλύπτετο ὥσπερ ὑπὸ πολλῆς χαταφερομέ- 

10v7e γεόνος. 

gl. 62. * ἐνταῦϑα. — 63. τῇ πρωτῃ ἑορτῇ. 

65. Th. Εὕρηται xai μένος xal μόνος. xai τὸ μὲν μένος 
οὕτω" χαὲὶ ὁ γρόνος ὁ &Aéz; jv ἀλγϑ ) μέ b τὴν Utw xal ὁ γρόνος ὁ ἐλέγχων τὴν ἀλήϑειαν τὸ μένος xai τὴ 

1 5 ἂν , 37 35 , NE , leyüv αὐτῆς, ποταπόν; ἐτήτυμον xal ἀληϑές. τὸ δὲ μόνος 

τ οὕτω" χαὶ ὃ γρόνος ὁ μόνος ἐλέγχων τὴν ἀλήϑειαν, ποταπὴην; 
4 4 ^ 

ἐτήτυμον. εἶπε δὲ τὰς Moroae xat τὸν γρόνον παραστῆναι: τότε: 

τῇ πανηγύρει, ἵνα εὐδαίμων εἴῃ xa) μηδέποτε παύσαιτο. 

gl. 65. ἕνα εὐτυγήσῃ κἡὶ ἑορτή. — πλησίον. — * t ἀποδει- 
2, , 

χνύων. — 66. ποταπὴν ; 

20 67. Germ. Χρόνος] διὰ τὸ ὡς πολὺ τοῦ χρόνου μῇχος 

ἐξαρχέσαε τὸν τῶν ᾿θλυμπίων ἀγῶνα. 

D ἤγουν q. --- 6 τὸν om. μ΄. — τρόπον aq. — 7 ἥτοι codd. mixti 

et edd. —l6uvov «. — τουτέστι a q, ἧτοι cett. — 9 Post ἐχαλ. edd. 

. inde & Beckio τῇ σιωπῇ addunt, fort. recte. — 12—16 Ettore. — 

ἐτήτυμον ex I4 edidi. — 13 οὕτως I4. — 16 τὰς μ. εἶπε codd. mixti 

et edd. — μκοῖρας u'. — 30 Χρόνος διὰ scripsi pro "Aoxe. ἰσχύος διὰ 

etc. Mommsen hoc scholium deceptus falso lemmato ἄρχε ad v. 59 

rettulit, sed confer scholl. vett. ad v. 62: παρεγένοντο μὲν αἱ Μοῖραι 

«ον X01 ὃ... Χρόνος. τοῦτο δὲ εἶπεν ἐνδεικνύμενος, ὅτι εὐμοίρως 

xal πολυχρονέως 7) πανήγυρις τελεσϑήσεται, et: παρείληφε δὲ τὰς 

Μοίρας καὶ τὸν Χρόνον, ὅτι εὔμοιρός τε ὃ ἀγὼν ἔσοιτο xol εἰς ἅπαντα 

τὸν αἰῶνα. — 921 ἐξαρχέσαι scripsi pro ἐξμρχέσαντα. 
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Th. Τοῦ σαφανὲς ἔστε μεϑερμηνευτιχὸν τὸ ὅπῃ xai ὅπως. 

τὸ δὲ ἀχρόϑενα πρὸς τὸ ἔϑυε συναπτέον, ty. ἡ τὸ διελὼν 
πρὸς τὴν τοῦ πολέμοιο δόσιν. 

gl. 67. * σαφές" — * rp. τὸ δ᾽ ἐς ἀφανές. --- ἤγουν αὐξη- 

ϑείς. — 68. χατεμήνυσεν. 

62—68. M. ' Ev ταύτῃ δὲ τῇ ἑορτῇ τῇ πρωτογόνῳ, ἤγουν 

τῇ πρῶτον γενομένῃ, τουτέστε τῇ ἐν τῇ πρώτῃ xarafloÀz, τῶν 

᾿θλυμπίων, παρέστησαν μέν, ἤγουν παραγενόμεναι ἔστησαν πλη- 

σίον αἱ ἤοῖραι (65), παρέστη xat ὁ χρόνος, ὁ μόνος τὴν ἀλή- 

ϑειαν ἀποδειχνύων φανερῶς. τὸ δὲ σαφὲς ἔμπροσϑεν γωρῶν 

ἐφανέρωσεν, ἀντὶ τοῦ φανεροῖ, ἤγουν δηλοῖ. ταῦτα δέ φησι διὰ 

τὴν ἐπαχολουϑήσασαν τῷ ἀγῶνε εὐδαιμονίαν xai τοῦ χλέους 

βεβαίωσιν. 

gl. 68. ἤτοι τὴν λαφυραγωχγώων. — 69. ἀχρόϑινα ] ἀπαρ- 

χάς" — ἀντὶ μιᾶς συλλαβῆς. ---- μερίσας. — τῷ Δεῖ. — πο- 
’ - 

ταπὴν ; xarà πέντε γινομένην χρόνους. --- 10. * πώς. --- ὁ 

“Πραχλῆς. — 71. ἤγουν τῇ χαταρχὰς ἑορτῇ. — ταῖς τότε γινο- 

μέναις νέχαις. 

1 Lemma τὸ δὲ σαφανές est in edd. — σαφανές ἔστι codd. mixti et 

edd. — ὅπα (om. xei ὅπως) codd. mixti et edd. — 9 29ve I'V" μ΄, £9vov 

cett. (etiam 41 ?). — 8 πολέμοιο 4, πολέμου, Moschopuli et Triclini( 

lectio, est in cett. (etiam in Γ' 3). — 6 Lemma tavta (ταῦτα Vrat. 

δ᾽ £v πρωτογόνῳ est in codd. mixtis et edd. — σύνταξις margo u'. 

— 7 πρῶτον aq, πρώτῃ cett. — τῇ post £v ex a q:/'" addidi. — 8 

ἥτοι i". — 8---18 πλησίον — Beg. om. ἐ"΄. — 9 πάρεστι edd. ante 

Beckium. — ó ante yg. om. a. — 11 ἤγουν omm. edd. — Confer que 

glossator libri b in marg. adscripsit: ταῦτα λέγει ὃ Πίνδαρος διὰ τὴν 

εὐδαιμονίαν τὴν ἐπαχολουϑοῦσαν τῷ ἀγῶνι τούτῳ xal διὰ τὴν. βεβαίωσιν 

τῆς δόξης αὐτοῦ. — 12 ἐπακχολ. aq, παρακολ. cett. — ἀγ. εὖδ.] ἀγω- 

νίαν 4. — 14 Ad ὅπα (v. 68) ὅπως glossa legitur in a. — 15 Glossa 

ἀντὶ p. o. in omnibus codd. (etiam in Mommmseni codd.) cruce signata 

est; est tamen 'Tricliniana. 
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72. Germ. Ilpowcatvtov] éx δύο λέξεων ταυτοσημάντων 

συνετέϑη τὸ πρωταΐένιον, éx τοῦ πρῶτος xai τοῦ αἶνος" αἶνος 

γάρ ἐστι πρῶτον xal μέγιστον τῶν χατὰ χόσμον τερπνῶν. 

gl. 72. τοῦτο πρὸς τὰς ούσας λέγει. ---- * πρόσφατον. --- 

ὅ ἐν τῇ πρώτῃ ᾿Ολυμπιάδι. ---- 15. * τιμήν — * * τιμῇ. — διὰ 
εῆς νέχης. --- * *éaucóv — t ποιήσας, ἑαυτὸν δηλονότι. ---- * * ot 
γράφοντες ἐν δόξαν οὐ. χαλῶς γράφουσιν. — 75. * 1 χαύχημα" 

- ἤτοι τὸ τοῦ ἀνταγωνιστοῦ. — αὐτοῦ. 

74. 75. Th. Θέμενος ἐν τῷ ἔργῳ αὐτοῦ δόξαν χαὶ τιμήν, 

10 χαϑελὼν xa) χαταβαλὼν εὖγος ἀγώνιον, ἤτοι τὸν ἀνταγωνιστὴν 

αὐτοῦ νιχήσας xai οὐχ ἐάσας νιχῆσαΐ τε xal χαυγήσασϑαι. 

Tr.' Ev δόξᾳ ϑέμενος ϑέμενος ἑαυτὸν δηλονότι ἐν 

δόξῃ xal τιμῇ. χαϑελὼν xat χαταβαλὼν τὸ εὖγος τοῦ ἀνταγω- 

νιστοῦ, τοι τὸν ἀνταγωνιστὴν αὐτοῦ, xat. οὐχ ἐάσας νεχῆσαΐ τε 

15 αὐτὸν xai χαυγήσασθϑαι. 
68---75. M. ᾿Οπηνίχα δὲ τὴν δωρεὰν τοῦ πολέμου ὁ 'Hoa- 

χλῇς δηλονότι, διαχγωρίσας τὰ ἀχρόϑινα, ἤγουν τὰ ἐξαίρετα 

ἔϑυε, xal εὐδὺς ὡς τὴν ἑορτὴν τὴν πενταετηρέδα, ἤγουν τὴν δεὰ 

πέντε ἐτῶν τελουμένην χατέστησεν, ἦτοι ἔταξε, τελεῖσϑαι ἐποί- 
r4 ^ ’ ww * 

90 ῃσεν ἐν 'Üupztáót πρωτῃ, τουτέστιν ἐν τῇ πρωτῃ ἑορτῇ, xai ἐν 

1 Ante lemma delevi ἢ οὕτως (ἢ οὕτω Mommsen). — D Ad χεῖς 

ρεσσι (v. 73) glossa πυγμαῖς ?) δισκεύσεσιν 7) τοιούτοις τισί, δὰ ποσὶν 

glossa δρόμοις est in a, unde iam Mommsen edidit (Schol. Germ. 

p. 54). — 9 Hoe scholium ex ΓΖ edidi. — 9. 10 ϑέμενος — &yo- 

γιον Mommsen (Schol. Germ. p. 53) ex Aug. B attulit; idem totum 

scholium edidit in Annotationis Critice Supplemento p. 148. — 11 

γνιχήσας omm. 41 et Mommsen. — νικῆσαι τὲ ΓΔ. — 14 vixoa τὲ 

i". — 16 Lemma ὅπα τὴν πολέμου est in ε΄, ὅπα τὰν πολέμου δὲ 

δόσιν in cett. codd. mixtis et edd. — Qus post δωρεάν leguntur om. 

("in spatio. — 17 ἀκχροϑόνια Vrat. — 18 xoi εὐθὺς τὴν mesvt. 
ἑορτήν, ἦγ. edd. — τὴν ante πέντ. ex q addidi. 
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ταῖς πρώταις δηλονότι νεχηφορίαις, ἤγουν víxate* τίς δὴ (12) 
Ν . , 

ἐχληρώσατο στέφανον ποταΐνιον, ἤγουν πρόσφατον, ἐναγωνιον 
' « -.- ^ Ἅ 

χερσίν, ἀντὶ τοῦ ἔργοις χειρῶν, τουτέστε διὰ πυγμῆς ἢ δισχεύ- 
Ἃ , A , $ 4 —"- y - ΧΨ σεως 7; τοισύτου τινός, xai ποσίν, αντὲ τοὺ ἔργοις ποδῶν, ἤτοι 

διὰ δρόμων, xal ἅρμασιν, ἤγουν δὲ ἁρμάτων, ἀντὲ τοῦ xai δὲ 5 
, 

ἱππηλασίας" ἐν δόξῃ ϑέμενος ἑαυτὸν δηλονότι, χαϑελων, ἀντὶ 
- t1, P d * , » , ) , J τοῦ ἕλων, ἤτοι λαβὼν χαύχημα ἔργῳ, τουτέστι δὲ οἰχείας νίχης, 

δὲ οἰχεέων ἀνδραγ αϑημάτων. 

76. Germ. Εὐϑύτονον εἶπε τὸ στάδιον διὰ τὸ ὀρϑόν᾽ τοιοῦ- 

τον xal. γὰρ τὸ στάδιον εἶναι λέγεται, ἀχαμπές. ὁ δὲ δίέαυλος 10 
, , 

νυσσωδὴης xarà utay νύσσαν. 

gl. 76. τοῦτο ὡς ἀπὸ τῶν Μουσών᾽ — ἐνέχησεν. — ὀρϑὸν 
᾿ , Y ΄σι ἂν . - xai uzóeutay ἔχον xauzzv' — " ἤγουν δρόμον ἁπλοῦν. 

78. Germ. Τὸ MaÓ £a sv ἀντὶ τοῦ εἰς τὴν ηδέαν. Mryó£a 

δέ ἐστι πόλιες " Aorous. 15 
eoe * ^ 3 b 

gl. 78. οὕτως éxalsito. — * ἐν τῇ "Üluuzía: — * * εἰς 

τὴν "Üluuztay. — * t ἀπὸ Μιδέας πόλεως. — 

79. Germ, Στρατόν] τὸν ἁπλῶς δῆμον στρατὸν λέγει c 

yy ποιητής. 
gl. 79. * t ἄγων. — * παλαίστρᾳ. — * ἡρίστευσε. — 80.20 

χοσμῶν. — ἘΠῚ τὴν αὐτοῦ πατρίδα. --- 81. τὴν νέχην. — 83. 

1 ὕγουν ἐν τετρώρῳ ἔφερε νίχην. — 84., τῆς αὐτοῦ πατρίδος. 

— * σγμεῖον, ἦτοι ὁ “Αλιῤῥόϑεος, περιφραστιχῶς. — * * οὕτως 

ἄμεινον γράφεσϑαι ἠεέδετο. ὃς δ ἄλλως γράφει, οὐ χαλῶς 

γράφει. — 85. ἀχοντίῳ. — δεεπέρασε. --- τὸ τῆς βολῆς σημεῖον. 95 

1 ἤγουν (7) edd.) νίκαις omm. "Vrat. μ΄. — D χαὶ post τοῦ om. 

uU. — 6 ἑππολασίας a. — δόξῃ) δόξο «. — αὐτὸν μ΄. — 9 Post εὖθ. 

delevi δέ; £69. δὲ ot. sive ed. Mommsen. — 14 Post Τὸ delevi δέ. 

—  :Maóta9tv U etiam in textu. — £x τῆς ἥηδεας ? — Μηδεέα] μήδεα 

U. — 22 ἑαυτοῦ codd. mixti (Mosch.. — 23 Notulam Triclinianam 
Beckh. ex Mose. B edidit. — 256 Mommsen iu Ann. Critics 
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86. T'h. Μὴ λάβης εἰς τὸ μῆχος ἔξωϑεν εἰς, ἀλλ οὕτω λέγε“ 
ὁ ' Evixeba δὲ χυχλώσας τὴν γέρα, ἐν πέτρῳ ἔδειχε xal ἔῤῥιψε 
μῆχος, ἤγουν ἡ τοῦ πέτρου ῥέψις πολλοῦ μήχους ἐγένετο ὑπὲρ 

ἁπάντων xal ἐπέχεινα πάντων. ὥσπερ δέ φαμεν" ὑβρίζω σε 
S ὕβριν, οὕτω xal τὸ ἔδεχε μῆχος, ἀντὲ τοῦ μαχρὰν ἔῤῥιφε 

ῥίψιν. 

gl. 86. μαχρὰν τοῦ λίϑου βολῃν. — ἔῤῥεφεν. — * ἐν. --- 

87. περιαγαγὼν ὥσπερ ἔϑος. — ἐπέχεινα πάντων τῶν συνα- 

γωνιζομένων. — * * ὑπὲρ ἅπαντας γράφε xal μὴ ὑπὲρ 

10 ἁπάντων" οὕτω γὰρ ἔγχει πρὸς τὴν σύνταξιν ὀρϑώῶς. --- 88. 

ἤγουν τοῖς παρεστῶσιν αὐτοῦ φίλοις. — μετὰ βοῆς ἔπαινον. --- 

89. παρώραισε. 

76—89. M. 1ὸ στάδιον μὲν τὸ xat! εὐϑεῖαν εἰς μῆχος 

τεταμένον διὰ τῶν ποδῶν τρέχων ὁ Θἰωνὸς ὁ υἱὸς τοῦ Λιχυμνίου 

Supplemento (p. 149) monet «ex gl ΤῊ]. ἀνεχηρύττετο τὸ τῆς 

βολῆς σημεῖον non recte ἃ quibusdam collectum fuisse, recentio- 

res etiam σᾶμα ἠείδετο Scribere voluisse. Nam in "Triclinianis duz 

glosse sunt, quarum prior (ἀνεκηρύττετο) supra 7&ósro posita est 

et ad hoe pertinet; altera vero (τὸ τῆς βολῆς σημεῖον) sub ἠείδετο et 

supra σχόπον exarata ad hoc pertinet.» Vox ἀνεχηρύττετο, que in 

meis codd. cruce signata est, glossa Moschopulea ex commentario 

perpetuo dueta est, τὸ τῆς βολῆς σημεῖον in codd. Thomanis et mixtis 

voci σχοπὸν adscripta est. 

2 χέρα ΓΑ, χεῖρα cett. — «Male post ἐν πέτρῳ Call. Br. Ox. di- 

stinguunt, cum interpunctio potius post χεῖρα esse debeat.» Deck. — 

8 ico. i". — 8. 4 ὑπεραπάντων Γ, ὑπὲρ ἅπαντας codd. mixti et edd. 

e Triclinii sententia. — 4 δὲ φαμὲν ΓΔ et edd. ante Beckhium. — 

ὅ τὸ ex ΓΔ addidi. — 7 Ad vocem πέτρῳ (v. 86) glossa διὰ τῆς 

στρογγυλοειδοῦς πέτρας est in b. — 9 Notulam Triclinianam, quam 

ego ex solo μή novi, e Mosc. B edidit Boeckh. — γράφη (om. καὶ} 

μ΄. — 10 πάντων μ΄. — 19 παρώρμησε codd. mixti. — 18 Lemma 

στάδιον μὲν est in codd. mixtis et edd. — σύνταξις margo μή. — 

Qus post τὸ στ. μὲν leguntur om. /" in spatio. — χατευϑ. 4. 
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N « 4 - 

ἠρίστευσεν, ἤγουν ἡνδραγάϑησεν, ἄριστος ἐφάνη" ἢλϑδε ὃς Mc- 
P d * - L| o d 

δέαϑεν, ἧτοι ἀπὸ τῆς Μιδέας (πόλις δὲ αὕτη rob" Apyouc ) στρα- 

τὸν ἐλαύνων, τουτέστιν ἄγων, ἐπαγό & ἡ δὲ "E, , γων, ἐπαγόμενον ἔχων. ὁ δὲ  Eryeuoc 

ἠρίστευσεν ἐν πάλῃ δοξάζων τὴν Téryeay τὴν ἑαυτοῦ πατρίδα" 
, . A^ 

ἔστε δὲ ἡ Téyea πόλις ᾿Αρχαδιχῃ" ὁ Δόρυχλος δὲ ἔφερεν, ἀντὶ 

τοῦ ἤρατο, τὸ τέλος, ἤγουν τὸ χράτος τῆς πυγμῆς, τουτέστι τὴν 
^ «“« ^ ; — 4 4 y, e * o M ἐν τῇ πυγμῇ vixrv, οἰχὼν τὴν πόλιν τὴν TiowvÜa* ἐν ἵπποις δὲ 

, - , - 

(83) τέτρασιν ὁ Xy poc ὁ ἀπὸ Mavrwéae νεχῆσας δηλονότι ἠείδετο ,μ , 
P d 5 / « , ^? P d » » 
7youv ἀνεχῃρύττετο. ὁ Φράστωρ δὲ àxovros ἔλασεν, ἤγουν 

ἀφῆχεν, ἔπεμζεν ἐπὶ τὸν σχοπόν, τουτέστιν εὐστόχως γχόντι- 
4 4 — , 

σεν" ὁ '"Évyxebo δὲ τὴν γεῖρα χυχλωσας, ἤγουν xarà χύχλον 
: ff YA εἰ Ν 9 λ ὃ N « Pd *.7 στρέφας, ἔδιχε, τουτέστιν ἔϑαλε διὰ πέτρας, ftot ἐδίσχευσεν 

εἰς υἦχος ὑπὲρ ἅπαντας τοὺς ἀνταγωνιστὰς ἢηλονότι, xal τῇ 

συμμαγίᾳ, ἀντὲ τοῦ τῷ πλήϑει τῶν συναγωνιστῶν παραέϑυξε, 
τουτέστιν ἐχίνησε, δεεῤῥί ϑόρυβον μέ € ίνησε, διεῤῥίπισε, ϑόρυβον μέγαν. 

gl. 90. σὸν τούτοις. ---- ποταπόν; — ἔλαμφε. --- τῆς εὖο 
ὃ LÀ d , , ' Na - 91 φϑάλμου. — τουτέστι τούτων γενομένων νὺξ 70» παρῆν. — 91. 

ἐπεϑυμητὸν τοῖς ἐν νυχτὲ οὖσιν. — 92. ὑμνεῖτο. --- εὐφρανταῖς 
2 , * , Y , , , M εὐωχέα!ς. — 98. ἢ περί. — ὕγουν εὐωχουμένων πρός τε αὐτοὺς 
Pj 3 ' , o » xat πρὸς τὸν Δία ὕμνοι 7,00vro. 

’ * * - * 

90—93. M. ' Ev τούτοις δέ, ἤγουν ἐν qp χρόνῳ ταῦτα ἐγίνετο, 
M4 Ld 5 * , - ^ ,ot - 

ἔφλεξεν, ἤτοι ἀνέλαμῴε τὸ ἐπέραστον φῶς τῆς σελήνης τῆς εὐο- 

1. 2 μηδέϑεν q. — 2 μηδέας ex μιδέας, αὖ vid, q. — 8. τουτ. 

ἄγων om. a. — 4 τὴν £yzav μ΄. — D ἡ τεγέα Vrat. — 7 vix a. — 

8 ἠείδετο om. a. — 9 δὲ post d. addunt codd. mixti et edd. — 

ἥλασεν a.— 11 ὃ ἐν. δὲ ἐδίσκευσε v. y. q. — κυκλ. ἣγ. κατὰ om. a. 

— 12 ἔβαλε a qu, ἔβαλλε cett. — 15 ἐνίκησε Vrat. — διεῤῥΓ. omm. 

Vrat. uw et edd. ante Beckium, qui ex codd. Oxx. addidit. — 921 

Lemma ἐν δ᾽ ἕσπερον ἔφλεξεν est in codd. mixtis et edd. — σύνταξις 

margo μ΄. — Qu: post ἐν τούτοις δὲ leguntur om. ε΄ in spatio. — 

ἐγένετο Vrat. 

10 

0 
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φϑάλμου. ἕσπερον, ἐπιῤῥηματιχῶς ἀντὶ τοῦ χατὰ τὴν ἑσπέραν " 
P d 1 , Aud * -Ὁ , τουτέστιν οὐσης δὲ πανσελήνου ταῦτα ἐτελεῖτο. ἀείδετο δέ, 

ἀντὲ τοῦ περιηχεῖτο τοῖς ὕμνοις πᾶς ὃ ναός, xarà τὸν τρόπον, 
5 - 

ἀντὲ τοὺ τὸν νόμον τὸν ἐγχωμιαστιχόν, ἐν ϑαλέαις, ἤγουν εὐωχέαες 
ΚΝ, ^ 3 ν , - ηδείαις, ac δηλονότε εὐωχοῦντο oi εὐφημοῦντες. 

» - “ “« gl. 94. ἤγουν τῇ παλαιᾷ συνηϑείᾳ. --- * t ἀχολουϑοῦντες. 
“« M » 9, " ? , r4 — 95. τῆς τοὺς ἔγοντας αὐτὴν ayepeyous ποιούσης. — 

* € , * 5 w , - 96. * 1 ὑμνησομεν. — τὸ ἐν τῇ παλάμῃ τοῦ Διὸς φερόμενον 

πῦρ. — 97. τοῦ χτύπους ἐγείοοντος ταῖς βρονταῖς. — ἐν παντὲ 

ἔογῳ xai δυνάμει. — 98. * τὸν χαυστιχόν. ---- ἡρμοσμένον. 

94---98, T'h. ᾿Επόμενοι δὲ χαὶ ἀχολουϑοῦντες ταῖς προτέραις 
* ^ » d - E b 

ἀρχαῖς, ἤγουν τῇ παλαιᾷ συνηϑείᾳ' πρὸ γὰρ τῶν νιχηφόρων τότε 
““ [4 ’ “« 

ὁ Ζεὺς ὑμνεῖτο" χελαδησόμεϑα xai ὁμνήσομεν τὴν βροντὴν τοῦ 

ὀρσιχτύπου Διὸς xat τὸ πυρπάλαμον βέλος, τὸν αἴϑωνα xat τὸν 

χαυστιχὸν χεραυνόν, τὸν ἀρηρότα xai ἡρμοσμένον ἐν ἅπαντι χρά- 
y * ' ^ e , e , ret, ἤγουν «9 Ζεὺς yprjcat elg àxagav ypsiay* χελαδησόμεϑα 
t , , ^ L4 

xai ὑμνήσομεν χάριν xai ὕμνον, ἐπωνυμέαν τῆς ayepuayou vixga* 
^w 3 [4 - 

ὁ γὰρ ἐπίνιχος τῆς νίχῃης ἐπώνυμος. ὥσπερ δέ φαμεν ὑμνῶ 

ὕμνον, οὕτω χαὶ τὸ χελαδησόμεϑα γά ) γὰ ὃς τὸν Δία μνον, οὕτω xat τὸ χελαδησόμεϑα χάριν. τὸ γὰρ πρὸς τὸν 4: 

χελάδημα γάρις xal ὕμνος ἐστίν.. οἱ δὲ εἰς πρὸς τὸ γάρεν λαμ- 

βάνοντες ἔξωϑεν, ἀγνοοῦντες λέγουσιν. 
: - e Ld ^ , 

gl. 99. τρυφῶσα. --- ἡ τῆς μουσιχῆς qz. — 100. ἀντη- 
a ὃ , $ € , ! , A ἢ λ yi χῆσει. — δέον εἰπεῖν μέλῃ χαλάμου, χἀλαμόν μελέων 

8 τὸν ante rg. om. 4. — 4 ἡδέσιν a, ἠδέσιν q. — 11 Lemma 

ἀρχαῖς δὲ προτέραις omisi cum ΓΖ. — xci omm. edd. — 18 χελα- 

δησόμεϑα 4, χελαδήσομεν cett. (eliam JI'?). — τὴν βροτὴν I. — 

18 ἅπαντα T. — 16 ὦ ὁ C. Γ. — εἰς] πρὸς I. — κελαδησόμεϑα ΓΖ, 

χελαδήσομεν cett. — 17 x«i ὑμνήσομεν omm. edd. — 18 ἐπίνιχος 

IA, ἐπινίχιος cett. — δὲ φαμὲν ΓΔ. --- 19 τὸ ante χελαδ. om. ε΄. — 

290 τὸ post oí δὲ add. codd. mixti et edd. — 38 Glossa δέον --- ἀντι- 

στρόφως in 41 (non in I' et in codd. mixtis) inter scholia legitur. 
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εἶπεν ἀντιστρόφως. — 101. rà μέλη. — ἐνδόξοις O7 ats..— 

ἤγουν ὕστερον τοῦ τεταγμένου χαιροῦ ὁ ἐπίνιχος γέγραπται. 

94---101. M. ᾿4ρχαῖς δὲ προτέραις ἀντὶ τοῦ ταῖς 

τάξεσι δὲ τῆς ἀργῆς τῆς παλαιᾶς ἀχολουϑοῦντες xal νῦν ἡμεῖς 

εἰς γάριν ἐπωνυμίαν, ἀντὲ τοῦ περιώνυμον ἤγουν περίφημον, 

μεγάλην, τῆς νίχης τῆς ἀγερώχου, τουτέστι τῆς μετεώρου, τῆς 

ἐξόχου, ὑμνήσομεν τὴν βροντὴν τοῦ. Διὸς τοῦ χινοῦντος τοὺς 

χτύπους τῶν βροντῶν xai τὸ βέλος τὰ πυρπάλαμον, ἤγουν τὸ πῦρ 

προτεῖνον, τουτέστε-τὸ πυρῶδες, λέγω τὸν χεραυνὸν τὸν χαυστι- 

χόν (98), τὸν ἀρηρότα, ἤγουν τὸν ἁρμόξοντα, τὸν ἐπαρχοῦντα 

ἐν ἅπαντι τῷ χράτει αὐτοῦ, ἀντὶ τοῦ ἐν πάσῃ χρείᾳ τοῦ χράτους 
αὐτοῦ. ἢ μολπὴ δὲ τῶν μελῶν, ἀντὲ τοῦ τῶν ποεγμάτων, τῶν 

ἐγχωμέων, ἤγουν σὸν αὐλῷ ἀδομένη, χλιδῶσα, ἤγουν τρυφῶσα, 

ἀβρά, ἀντιάσει, τουτέστιν ἀπαντήσει. ταῖς ἀχοαῖς δηλονότι" 

ἅτινα, τουτέστι τὰ μέλη, τὰ ἐγχώμια, δεὰ χρόνου μὲν ἐφάνησαν 

παρὰ τῇ Δέρχῃ τῇ εὐχλέϊ, ἀντὲ τοῦ- τῇ εὐχλεεῖ xarà συγχοπῆν, 

(ὡς ἐν ἄλλοις εὐχλέα λέγεε μορφάν (Ol. VI 128) ἀντὶ τοῦ εὐχλεᾶ) 

τουτέστι παρὰ ταῖς Θήβαις τὸν ποταμὸν γὰρ εἰπὼν τὸν παρὰ 

ταῖς θηβαις τὰς Θήβας ἐδήλωσεν. 

102, Τῇ. Εἰϊχότως εἶπε τὸ ἀλόχου, ἵνα δείξῃ οἰχεῖον αὐτοῦ 

παῖδα. λέγει δὲ ὅτε, εἰ xai μὴ ἡνίχα ἐνέχησας τὸν ὄμνον σοι γέ- 

γραφα, ὅμως νῦν ἀποδιδοὺς μεγίστην εὐφροσύνην παράσχω σοι, 

xal τοιαύτην οἵαν παῖς παρέχει πατρὶ εἰς γῆρας αὐτῷ γεγονὼς 

8 ἀντὶ τοῦ] ἤγουν q. — ταῖς om. Vrat. — Quas post ταῖς leguntur 

om. εἶ in spatio. — D ἤγουν aq, ἤτοι cet. — 6 τουτ. xol t. u. Vrat. 

— 7 Bgotzv a. — 8 πυρπάλαμνον a. — 9 τὸ om. Vrat. — 10 ἀνηρότα 

4. — 11 ἀντὶ rov] ἤγουν q. — ἐν ἁπάση. q..— 18 ἤγουν] 5j a. — χλι- 

δῶσαν et τρυφῶσαν edd. ante Oxx. — 14 covr.] ἤγουν q. — 15 διὰ 

χρόνω μ΄. --- 16 εὐχλέϊ ἀντὶ τοῦ τῇ om. a. — 17 φορφάν. a.-— 

εὐχλεὰ a. —.21 εἰ om. I — 21. 92. γέγραφα codd., ἔγραφα edd. ante 

Beck., ἔγραψα cett. — 32 παρέσχω Vrat. — 28 οἷαν μί. 
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€ ἐχ τῆς ἰδίας ἀλόχου. ἔστε δὲ 7j ἀπόδοσις τῆς παραβολῆς εἰς 

τὸ xai ὅταν, el xal δοχεῖ ἀναρμόστως ἀποδοϑῆναι. δέον 
γὰρ οὕτως εἰπεῖν" ὥσπερ ὀφίγονος παῖς ποϑεινὸς τῷ πατρί, 

οὕτω xai τὸ ὕστερον δοϑέν τινε ἐγχώμιον οὕτω πρέπον ποιῆ- 

5 σαι" ὁ δὲ ἄλλως ἐξήνεγχεν. εὕροις δ᾽ dy xa) παρὰ λογοποιοῖς 

πολλὰ τοκαῦτα. 

gl. 102. ὥσπερ. — γυναιχός. — 108. ἀγαπητός ἐστι. --- 

* ἐλϑόντι. — 104. εἰς τὸ ἐναντίον, ἤγουν εἰς γῆρας" — * * τὸ 
πάλιν οὕτως ἔγει πρὸς τὸ μέτρον ὀρϑώς. --- ἀπὸ τοῦ νῦν. --- 

10 λίαν. — ϑάλπει xol εὐφραίνει. --- 105. τῇ πρὸς τὸν παῖδα 

στοργῇ. — ἑαυτοῦ. --- 106. ὁ χτησάμενος. — 107. διάδοχον 

xat οἰχονόμον. ---- ξένον. — τῷ ἔγοντε αὐτόν. ---- 108. λυπηρότατος" 

Bapb γὰρ τὸ μὴ οἰχεῖον χαταλιπεῖν χληρονό"ον. ---- 109. 

* 4 πράξας. — ὕμνου. — * t χωρίς. — 110. ὦ. — τόπον. ---- 

. 15 111. 2207. — * t μάταια. ---- μογϑήσας. — ἐπεὶ οὐχ ὕμνου τε- 

2X "- 

cóynxsv. — 112. παρέσγε. — τῷ ἐν τῇ ζωῇ πόνῳ. — ὀλέγον 

xat οὐδέν. — ὑδύ. 

109—112. M. ᾿Αλλ οὕτως ἐφάνη τέρψιν ἔγοντα, δηλονότι 

πρὸς τὸν νενιχῃχότα, χαϑὰ παῖς ποϑεινὸς ἀπὸ γυναιχὸς γνησίας 

τῷ πατρὲ φαίνεται γεννηϑεὶς αὐτῷ 707 εἰς τὸ γῆρας ἀφιγμένῳ. 

χατὰ πολὺ δὲ ϑερμαίνει, ἤγουν ἐξάπτει, διεγείρει τὸν λογισμὸν 

αὐτοῦ πρὸς φιλοφροσύνην. ἐπεὶ ὥσπερ πλοῦτος ὁ λαχων, ἤγουν 

0 χληρωσάμενος, ὁ εἰς χλῇρον λαβὼν ποιμένα, ἀντὲ τοῦ δεσπό- 

1 7 om. Vrat. — 2 xoi ante ὅταν om. 4. — 8 ποϑ.] γεγονὼς ε΄. 

— 4 οὕτω omm. [4 ?] edd. — 7 Ad v. 102 ὥσπερ φαίνεται παῖς x 

γνομέμου γυναικός τινι πατρί &dscripsit glossator in b. — 8 τῇ 

νεότητι post ἐναντίον, τὸ post εἰς add. codd. mixti. — 12 Ad vocem 

ϑνάσχοντι (v. 108) χαταμιμπάνοντι τὸν πλοῦτον adscripsit glossator in 

b. — 18 Lemma ἀλλ᾽ ὥστε παῖς est in codd. mixtis et edd. — 19 

Que post νενικηχότα leguntur om. /" in spatio. — 20 γενηϑεὶς a. — 

21 χατὰ πολὺ ed. Ro., .καταπολὺ cett. 
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τὴν ἐπείσαχτον ἀλλότριον xarà πολὸ μεμεισημένος (108) ἐστὲ τῷ 

ἀποϑνήσχοντι, ἀντὲ τοῦ ἐπεὶ ὥσπερ xarà πολὺ μεμισημένον 
ἐστὶ τῷ ἀποϑνήσχοντι τὸ εἰς χλῆρον λαβεῖν τὸν πλοῦτον αὐτοῦ 

δεσπότην ἐπείσαχτον, ἀλλότριον, οὕτως, ὦ ᾿Αγησίδαμε, xol 

ὅταν ἀνὴρ χαλὰ ἔργα πράξας εἰς τὸν σταϑμόν, ἤγουν εἰς τὸν τό- 
πον τοῦ ᾷδου, τουτέστιν εἰς τὸν ἄδην ἀφίχηται γωρὶς φὠδῆς, ἤτοι 

ἐγχωμέων, μάταια χοπιάσας βραχεῖάν τινα τέρῴιν παρέσχε τῷ 

ἀγῶνε, ἀντὶ τοῦ οὐδεμέαν. 

gl. 118. σοί. — γλυχύφϑογγος. — 114. t τερπνός. --- 

ἀναχαινίσει. — 115. ἐπὶ τὴν πρόσϑεν ὀφειλομένην" — 1 του- 

τέστιν ἐπὶ τὴν πρόσϑεν ὀφεελομένην σοι. --- ποταπόν ; μέγα. --- 

116. * t at ϑυγατέρες. — * Moucat. — 1117. συνεπειλαμβθανόμε- 

vos αὐταῖς. — 118. ἔνδοξον. — διὰ τοῦ ὕμνου. — περί. — 

ὕμνῳ. ---- 119. * 1 τὴν χαλοὺς ἄνδρας ἔχουσαν. ---- * 4 τὴν ay. 
4 ΄ yd — * τὸν ' Aryatüapov. — 120. ἐράσμεον. — ἐπηνεσα. — ovra 

? Argatóapov. — 191. νιχῶντα πυγμήν. — δυνάμει. — 122. ὅτε 

ἐνίχησε. — τῷ εἴδει xai τῇ Üéaer τοῦ σώματος. --- 129. εὐμορ- 
o 

φίᾳ, χάριτι. — ἡνωμένον. ---- * * rtg — 7; ὥρα. — 124. τὸν 
$ ^ r ^ * w *o* | , ΝΌΟΝ ἀναιδῶς προσερχόμενον πᾶσι. — * τῷ. — ϑάνατον. 

* “- e —- Ἵ 

195. ἀπεσόβησε. — ἢ τῇ ᾿Αφροδίτῃ" τουτέστιν ὡραῖος ὧν 
V CIN δ ς * ) / , 9 ? / . xai ὑπὸ Διὸς ἁρπασϑεὶς συνουσίας γάριν ἀϑάνατος γέγονε" — 

σὺν 17, Ágpoótry. 

1 χατὰ πολὺ ed. Ro, χαταπολύ cett. — μεμισημένον codd. et 

edd. ante Heynium. — 92 χατὰ πολὺ ed. Ro., χαταπολὺ cett. — μεμιε- 

σημένος aq. — 4 ἀλλότρ. add. m. 1. in marg. inf. libri q. — 5 7/toi 

4. — εἰς post ἥγουν om. 4. — 7 χενὰ xal ante μάταια add. edd. 

inde ab Oxx. — 7. 8 παρασχετῶ &y. q. — 8 οὐδὲ μίαν ᾳ μ΄. — 15 

πυγμῇ codd. mixti. — 19 Glossa Thomana prefixo lemmate χυπρο- 

γενεῖ inter scholia legitur in eodd. mixtis; Beckh ex Vrat. C, Mosc. 

B edidit. — 20 ἁρπαγεὶς codd. mixti et ed. — γέγονε ΓΔΑ /', γέγονεν 

cett., ut vid. 

15 
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. LY [4 - 

113—125. M. Σοὶ δὲ ἡδυεπῆς τε λύρα, ἀντὲ τοῦ. ἡδύφω- 

Voc ἀναπάσσει, τουτέστιν ἐπιπάττει, ἐνστάζει χάριν, ἀντὶ τοῦ 
, , AM 4 00M. E 4 3 5 μέλος γάριεν, ἥγουν τὸ ἐπαγωγὸν ἔχον xat τερπνὸν αὐλὸς aya- 

πάσσεε χάριν " ἔγουσε δέ aot, ἀντὲ τοῦ φέρουσι, παρέχουσιν a£ 

ὃ Πιερίδες, ὕτοι αἱ Μοῦσαι αἱ ϑυγατέρες τοῦ Διός, χλέος εὐρύ, pides, ἤ γατέρ ρύ 
ἤγουν ἐπὶ πολὺν τόπον πὰραπεμπόμενον. ἐγὼ δὲ (117) συνε-- 

φαπτόμενος, ἤγουν συνεργῶν, συλλαμβανόμενος αὐταῖς ταῖς 

Ἠούσαις δηλονότι, σὺν σπουδῇ ἀμφέπεσον ἀντὲ τοῦ περιπτύσ- 

σομαι τὸ περιᾳδόμενον xai εὐχλεὲς ἔϑνος τῶν Ποχρῶὼν" χατα- 
) / » , . —- »-» o CN A , 2 7 * 

10 βρέχων μέλιτι, ἀντὶ τοῦ χοσμῶν ὕμνῳ ἡδεῖ τὴν πόλιν αἰτῶν τὴν 

15 

χαλῶς ἔγουσαν ἕνεχα γενναιότητος ἀνδρῶν. τὸν υἱὸν δὲ τοῦ 
3 . . , d D Ν 9.— 4 - 4 »Ἕᾳ4 ἰδ » Ν Αρχεστράτου, yop» δὲ αἴνησα, ἀντὶ τοῦ ἐπαινῶ, ον εἶδον, avri 

— - . » pe $ 4 " . « , 

τοὺ ἔγνων νειχώντα (121) ἔογῳ τῆς ἰσχύος τῶν χειρῶν, τουτεστε 
- “4 * - o 3 J ^ πυγμῇ, ἐν ᾿θλυμπίᾳ xac. ἐχεῖνον τὸν χρόνον, ὅτε ἠγωνίζετο θηλο- 

ὀ ὰ τὴν ἰδέ 7, ) eid ἣν μορφὴν xaÀóv vótt, xarà τὴν ἰδέαν τε, ἤγουν τὸ εἶδος, τὴν “μορφὴ 
d - e 3 Ay 

ὄντα, ἤτοι εὐειδῆ, ὥρᾳ τε, ἤγουν axyy, ἡλιχέας χεχραμένον, του-- 
, . o o " 5 , τέστε συνόντα, τις ποτέ, ἤγουν ἡ va, ἅμα τῇ  Agpoótt?, 

^ , * , /, 

ἄλαλχε τῷ l'ayuzóet, ἤγουν ἐβοηγϑησεν ἀποσοβήσασα τὸν 

ἀναιδῆ ϑάνατον, τουτέστι τὸν ἄχαμπεον, τὸν φϑοροποιόν. 

1 Hoc scholium om. ;" in spatio. — τὴν δ᾽ ἁδυεπὴς (τε λύρα 

add. Vrat.) est lemma in codd. mixtis et edd. — 2 ἐπιπάττει a, 

ἐπιττάττει q, ἐπιπάσσει cett. — 6 τόπον] τὸ q. — 8 περιπτύσομαι 4 

et edd. ante Beckium, qui e codd. Oxx. correxit. — 10 Ante μέλετι in. 

eodd. mixtis et edd. d£.additur. — x. αὐτῷ ed. Ox.. — 11 δὲ ex aq, 

ed. Ox. addidi. — τοῦ om. ed. Ox. — 12 αἴνησα a4, ἤνεσα cett. — 

16 χατὰ om. a. — 16 doe te q. — 17 ποτὲ om. μ΄. — 18 ἅλαχε to 

γαννυμ. q. — ἐβοήϑησεν ἀποσοβήσασα codd. (ἀποβήσασα a) et edd. 

Ox. Heyn. Boeckh, ἐβοήϑησαν ἀποσοβήσασαι cett. --- 19 Post q90o. 

edd. inde ἃ Beckio ex codd. Oxx. ἀναιδὴς γὰρ οὗτος κυρίως — ἐπεὲ 

οὐδενὸς αἰδῶ φυλάττει addiderunt. Eadem leguntur in cod. Cygneo, 

qui est generis Moschopulei (s apud Mommsenum). 



Ἐπίνιχοι ᾿Ολυμπιογίκαις. 

᾿Αγησιδάμῳ Λοχρῷ Ἐπιζεφυρίῳ παιδὲ πόχτῃ. Qu ια΄. 

[Δημητρίου Τοιχλινίου ] 

περὶ τῶν χώλων τῆς στροφῆς xai ἀντιστροφῆς τοῦ 
ια΄ εἴδους. ἔστε δὲ μιᾶς στροφῆς. Παλαεόν. 

- , 

Τοῦ ra. εἴδους ἡ στροφὴ xai ἀντιστροφὴ éxáaty χώλων c. 
, e * — 4 

71ὸ α προσοδιαχόν, ὡς ἐμοὶ δοχεῖ, τρίμετρον ἀχατάληχτον, ἐξ 

ἐπιτρίτου β΄, γοριάμβου xal ᾿Ιωνειχοῦ ἀπ ἐλάσσονος. Τὸ β 
"y A ’ € NX , e 
ὁμοῖον, πλὴν τρέμετρον χαταληχτιχόν. oi δὲ λέγοντες ὡς ἰαμβέ- 

λεγοι xai ἀμφότερά ἔστε τὰ xoa μετατιϑεμένης τῆς τελευταίας 10 

τούτων συλλαβῆς ἐν τῇ ἀρχῇ, οὔ pot δοχοῦσε χαλὼς λέγειν, 
. 5. 94 » 7 - o, ’ D. , 
ἐπεὶ μηδ᾽ ἐν ἄλλοις χωλοις τοιοῦτό τε χεχαινοτόμηται. 7ὸ y 
e δ 3 , iv 9 , * ὁμοίον, πλὴν δίμετρον ἀχατάλῃχτον. Τὸ ὃ ἀσυνάρτητον Ex τρο- 

χαϊχοῦ διμέτρου ἀχαταλήχτου xai ἡμίσεος ἔπους" τρίμετρον 

γάρ ἐστι δαχτυλιχὸν τὸ ἡμισυ τοῦ ἔπους. Τὸ ε΄ τροχαϊχὸν τρίέ- 15 
μετρον βραχυχατάληχτον εἰς ἴαμβον χαταλῆγον Πινδαριχῷ ἔϑει. 

τοῦτο γὰρ ἐν τοῖς τροχαϊχοῖς ἔϑος αὐτῷ. Τὸ ς΄ ἰαμβέλεγος, 

ἤτοι ἐξ ἰαμβιχοῦ xat δαχτυλιχοῦ πενϑημιμερῶν" εἰ δὲ βούλει, 

Scholium metricum, quod ego ex /" u' novi, Beckh primus edi- 

dit ex Vrat. 4. Mose. B. — In 4 hoc scholium legitur: to? ια' εἴδους 

2 στροφὴ καὶ ἀντιστροφὴ χώλων ἕξ, ἡ £mo δὲ χώλων ε΄. — D πα- 

λαιὸν codex ε΄ in marg. habet. — 12 μηδ᾽] μὴ μ΄. — 17 ἰαμβέλελος 

μ΄. — 18 ἤγουν (". 
Scholia Pindar. ed. Abel. 94 
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ἰαμβιχὸν τρίμετρον βραχυχατάληχτον ἐξ ἐάμβων xai ávarat- 

στων. 'Ezi τῷ τέλει τῆς στροφῆς xai ἀντιστροφῆς παρά- 

γραφος. 
Περὶ τῶν χώλων τῶν ἐπῳδῶν. 

'H ἐπῳδὸς χώλων (. Τὸ αὐ ἐγχωμεολογεχόν, τοι ἐχ 

δαχτυλιχοῦ xai ἰαμβιχοῦ πενθημιμερῶν. Τὸ β΄ δέμοιρον ἔποὺς" 

oi γὰρ δ΄ πόδες τῶν ς᾽ δίμοιρον. Τὸ γ΄ ἰαμβέλεγος, ὅμοιον τῷ 

ς τῆς στροφῆς. Τὸ δ΄ τροχαϊχὸν τρίμετρον χαταληχτιχόν. Ἰ1ὸ ε΄ 

ὅμοιον τροχαϊχόν. Τὸ ς΄ τρογαϊχὸν δέμετρον χαταληχτιχόν, ἥτοε 

ἑφϑημιμερές, 0 χαλεῖταε Εὐριπίδεεον ἢ ληχύϑιον. Τὸ ζ΄ ἐγχω- 

μιολογιχὸν Πινδαριχῷ ἔϑει' ἐπιλαμβάνονται δὲ αὐτοῦ διὰ τὸ 

ἀντὶ μιᾶς τῆς τελευταίας συλλαβῆς τοῦ ἰαμβιχοῦ ἔχειν β΄. Τὸ 

7 γοριαμβιχὸν δίμετρον ὑπερχατάληχτον. TO ϑ΄ ὅμοιον τῷ ς. 

1ὸ { τροχαϊχὸν δίμετρον ἀχατάληχτον. ' Exi τῷ τέλει χορωνὶς 

xai παράγραφος. 
Nx 

1. ΤΥ. ᾽᾿πειδὴ διπλοῦν ἔφῃ τὸν ὕμνον γίνεσϑαε τοῖς vexg- 

ταῖς, τὸν μὲν ἐγγράφως ἀπὸ τῶν ποιητῶν, τὸν δὲ ἀπὸ φήμης 

τῶν ἄλλων ἀνϑρώπων, διὰ τοῦτο τούτῳ τῷ προοιμίῳ ἐγρήσατο 

τῶν ἀνέμων xal τῶν ὄμβρων. παρειχάζει δὲ τὴν μὲν τῶν 

ἄλλων φήμην ἀνέμοις ὡς ἀστάτοις" τοιαύτη γὰρ 7 φήμη ἀνυ- 

πόστατος" τὸν δὲ ἔγγραφον ὕμνον ὄμβρῳ, οὐ μόνον ὡς τὴν γῆν 

πιαίνοντι xai ϑάλλειν ποιοῦντι τὰ σπέρματα, ἀλλὰ xai ὡς στασίμῳ 

xal ἐπὶ πλεῖστον χαιρὸν διαμένοντι. τοιοῦτος δὲ xal ὁ ὕμνος" 

ϑάλλειν γὰρ ποιεῖ τὸν ἁμνούμενον xai εἰς μαχροὺς διαμένειν 

χρόνους. 

29 τῶν στροφῶν x. ἀντιστροφῶν ε΄. --- ὅ ἤγουν ι΄. — 8 δίμετρον 

i". — 18 ς7 ἐε΄ Vrat. A (Beckh non notavit). — 16 Titulus σχόλια 

τῶν αὐτῶν estin codd. mixtis. — 20 γὰρ] γὰρ χαὶ /'. — 38 «ae 

Vrat. — 94 διαμένει μ΄. 
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σ -“ - - 

gl. 2. ore αὐτοῖς χρῆσις. --- ὃ. νεφέλης γὰρ πρῶτον συνι- 
/ » g c EE $ “ ἢ Δ, 3 σταμένης ἔπειδ᾽ ὑετὸς ἀπ αὐτῆς γώνεται. --- ἃ, χόπῳ. .--- εὐτὺ- 

- o 

χεῖ. — ηδιστοι. 

9. Th. Σημείωσαε ἐνταῦϑα τὸ τέλλεται. οὐδεὶς γὰρ οὔτε 

τῶν προγενεστέρων οὔτε τῶν ἔπειτα ἐν τοῖς ἀρσενιχοῖς xai 
e A ^ - , o ϑηλυχοῖς ὀνόμασι τῷ ἑνιχῷ avri πληϑυντιχοῦ ἐχρήσατο ὡσπερ 

4 e 

οὗτος. ἡμεῖς δὲ εἰ μὴ xol ἐν ἄλλοις ταυτηνὲ τὴν παρανομέαν 
4 2 ! y Ἢ 4 Ld 5 οὗτος ἐποίει, εἴποιμεν ἂν πρὸς τὸ πιστὸν Opxtov ἀποδεδό- 

/ o . € / o 9 ^ 1 
σαι τὸ τέλλεται οὕτως" οἱ μελιγάρυες ὕμνος ἀρχαὶ xat προ- 

- e ^ 1 "y 

φάσεις τῶν ὑστέρων ὑπὲρ αὐτοῦ λόγων xal πιστὸν opxtoy τέλλε- 

ται ταῖς μεγάλαις αὐτοῦ ἀρεταῖς. 
^ , : , , “« € « , ". 

gl. 5. τῶν μελλόντων. — ἀφορμαί. ---- τῶν ὑπὲρ αὑτοῦ" — 
. y - eo Ld , * € , ΜΝ ν ey 

| ἤτοι τῆς ὕστερον φημῆς. — * ὑπάργουσι. — 6. ἤγουν ὠσπερ 
, ef ^ e , 

ἐν opx« πιστοῦνται τὰ μέγιστα αὐτοῦ χατορϑωματα. --- τέλλον- 
A ΄ ^ e 

ται. — 1. ὃν οὐδεὶς δύναται φϑονῆσας ἐξαλεῖψαι. — ὃ. * ὁ διὰ 

τῶν ὕμνων" xai γὰρ ot τοῖς νιχηφόροις παρὰ τῶν ἄλλων ἀνιστά- 

μενοι ἀνδριάντες χα ὑπὸ γρόνου ἢ ὑπὸ βασχάνων τινῶν χαϑαε- 
- "E: EY 4 ; o » ^ 0'Yt x 3 y* 3 9. , ροῦνταε" ὁ δὲ διὰ λόγων ὕμνος ἔστ av ἄνϑρωποι waty, àD ávacoc 

^ ey »ν E 

* * ὁ διὰ ὕμνων. — * τῶν ὕμνων — t ἤγουν τὰ τῶν μένεις" — 

ὕμνων. ---- 10, ὥσπερ ἐγὼ ϑεόσδοτον ἔγων τὸ τῶν λόγων χρά- 

τος. — * t ϑάλλει. — * t διανοίαις. — 11. Ἐ σῆς. — 12. ὦ. 

᾿ς 4 τὸ ἐντέλλεται ἐ΄. — Θ ἀντὶ τοῦ πλ. (΄. — 7 εἰ μὴ xoi ΓΛ “", 

εἰ x«l μὴ cett. — 8 εἴπωμεν ε΄, εἴπομεν cett. codd. et edd. ante 

Beckium. — 9 οὕτω ΓΔ. — 10 τέλεται (΄. — 11. αὐτοῦ om. 

Vrat. — 14 πιστοῦται T. μ. τὰ αὐτοῦ x. codd. mixti. —.- στέλλονται 

4A, τέλλεται codd, mixti, om. Γ΄ — 185 Ad τὰ μὲν (v. 8) in a glossa 

ἀντὶ τοῦ τὸ μὲν legitur. — Glossa Thomana in codd. mixtis et 

edd. praefixo lemmate οὗτος ἄγκχειται inter scholia legitur. — 15. 16 

ὁ διὰ τ. ὕμνων] ἤγουν ὃ διὰ ὕμνων αἵἷνος codd. mixti et edd. — 

16 ἐνιστάμενοι Λ. — 17 5 ὑπὸ xo. ἢ ὑπὸ] καὶ ἀπὸ Γ. — 17. 18 

κατορϑοῦνται 4. 

245 

10 

1ὅ 
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ey ^ - ey 

— 18. * t Zpuyov. — ὃν αὐτὸς ἔσχες. — τῆς ὥσπερ γρυσὸς 

χομιζομένης τοῖς αὐτὴν δεχομένοις" --- * * auy( rate. — 14. γλυ- 

χύν. — * t ὑμνήσω. — 15. ἐντεῦϑεν γὰρ αὐτὸς ἔσχες τὸ γένος. 

— φροντέξων xal ὑμνῶν. 
*. , -—- 

5 1—8. M. " Earty ἀνϑρωποις ἔστι χαιρὸς ὅτε 'ἐστὲ τοῖς 
9 , , , 5 ud » * μή A, ἀνϑρωποις γρεία πλείστη ἀνέμων, ἔστε δὲ χαιρὸς ὁτε ἐστὶ 

χρεία αὐτοῖς ὑδάτων οὐρανίων ὀμβρέων, τουτέστε τῶν ἐχ τῶν 
» d , - / » 9 P i τὸ / ὄμβρων, τῶν παίδων τῆς νεφέλης, ἤγουν οἵτινες ὄμβροι παῖδές 

* - , $ , * Y 3 , , 
eiat τῆς νεφέλης. εἰ δέ (4) τις εὖ πράσσοει, ἤτοι εὐτυχοίη, νεχῳὴ 

t ep , - 
10 μετὰ xózou, oi ἡδύφωνοε ὑμνοε réAecat ἀντὲ τοῦ τέλλονται, 

ἤγουν γίνονται αὐτῷ ἀρχαί, τουτέστε ῥέξαι, αἰτέαε τῶν ὑστέρων 
y - - - ΄ 

λόγων, ἤτοι φημῶν, τουτέστι τοῦ ἐπιχρατῆσαι ὕστερον τὴν φημὴν 

τῆς νίχης, xai πιστὸν ὄρχιον, ἤγουν xai βεβαία ἀσφάλεια γίνον- 
ται οἱ ἡδύφωνοι ὕμνοι τοῖς μεγάλοις χατορϑωμασιν αὐτοῦ. 

* 1 e * - 

15 οὗτος δὲ ὁ ἔπαινος ὁ δ ἐμμελῶν ποιημάτων δηλονότι, ἀφϑόνη- 

τος, ἤγουν ἄπειρος τῶν χαχῶν τοῦ φϑόνου, τουτέστιν ἀχαταπό- 

νῆητος ἢ ἀδιάβλητος ἀνάχειται, avri τοῦ διαμένει τοῖς ᾿θλυμπιο- 
* ' - 1 - ey νέχαις. τὰ μέν, ἀντὶ τοῦ τὸ μέν, ἤγουν τὸ τῶν ὕμνων, ἡ ἐμὴ 

γλώσσα (9) ἐϑέλει ποεμαίνειν, avri τοῦ διοιχεῖν, οἰχονομεῖν. ex 

40 βοηϑείας δὲ ϑεοῦ πᾶς ἀνὴρ ἀνϑεῖ ἐσαεέ, avrà τοῦ λαμπρύς ἐστιν, 
εὐδοχιμεῖ ἐπὶ σοφαῖς διανοίαις. γίνωσχε νῦν, ὦ ' Arzatüape 

ὅ ἐστὶ x. ὅτε ἔστι q. — Θ χρεία bis legitur in /'. — πλείστων 

a. — ἔσται ι". — δὲ om. Vrat. — 7 Qus post oto. leguntur, om. 

/" in spatio. — £x τῶν om. a. — 9 πράσσει (& ex corr.?) 4. — 

jto. aq, ἥγουν cett. — 10 χόπον q, χόπων edd. — Confer glos- 

satorem libri b: τὸ τέλλεται ἀντὶ tov τέλλονται σχῆμα ἐστὶ moupu- 

χόν, ὃ καλεῖται ἀλλοίωσις κατὰ ἀριϑμόν. --- Glossa ἀντὶ τοῦ τέλονταε 

(sic) legitur in a. — 18 xol post ἦγ. omm. Vrat. μ΄. — 16 χαχῶ»] 

χαϑαρῶν q. — 18 Ante tà uiv lemma tà μὲν ἁμετέρα est in codd. 

mixtis (etiam in /') et edd. — Ipsum scholium om. ," in spatio. — 

σύνταξις margo μ΄. — ἥτοι (om. τὸ) 4. — 19 ἀντὶ τοῦ] αὐτὸ a. — 

19. 20 £x βοηϑείαις (om. δὲ) q. — 20 ἀνϑ᾽ εἰεσαει q. — ἀσαεὶ μέ." 
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(12), παῖ τοῦ 'Apysarpárou, ὅτι ἕνεχα τῆς σῆς πυγμαχίας, 

τουτέστι τοῦ dy «vos τῆς πυγμῆς, ἣν a0 ἡγωνίσω, ὑμνήσω χόσμον, 

ἀντὶ τοῦ ὕμνον ἡδυμελῆ, τουτέστιν ἐξ ἡδέων μελῶν συγχείμενον, 
ἐπὶ τῷ στεφάνῳ τῆς ἐλαίας τῆς γρυσῆς, ἀντὲ τοῦ τῆς 

τιμέας, τῆς χαλλίστης, ἀλέγων, ἤγουν ἐν φροντέδε ποιούμενος, 

τουτέστιν ὑμνῶν τὴν γενεὰν τῶν Λοχρῶν τῶν ' Ἐπιζεφυρίων. 

gl. 16. * εἰς τοὺς Λοχρούς. — συμπανηγυρίσατε. — ὑπο- 

σχεϑώ. --- 17. * * οὐ. — αὐτὸν τὸν τῶν Λοχρῶν. --- ἀλλ᾿ ὑπο- 

δοχέα τῶν ξένων. --- 18. * * οὐ. — 19. ὄχρον ἐν τῇ σοφίᾳ. --- 

πολεμιχώτατον. --- * ἐλϑεῖν ὑμᾶς. 

17—19. Th. ᾿Απο’ οὖσιν ἐνταῦϑα, πὼς πρὸς τὸ φυγόξ ε- 

vov xai τὸ ἀπεέρατον στερήσεις ἔϑηχεν, εἰς δὲ τὸ ἀχρόσο- 

φον xal τὸ αἰγμητὰν οὔ. xal φαμεν, ὅτι ὃν τρόπον ἔγεε τὸ 

οὔτε τόδε xal τόδε, οὕτω xai ἐνταῦϑα" ἐγγυάσομαει xal 

ὑποσχεδῶ ἀφίξεσθϑαε xai ἐλϑεῖν ὑμᾶς εἰς στρατόν μιν xat αὐτόν, 

τὸν τῶν Λοχρῶν, oUx etc φυγόξενον οὐδὲ xaÀov ἀπεέρατον, xai 

ἀχρόσοφον xat αἰγμητῆν. 

20. Th. Τοῦτο λέγει διὰ τοὺς Aoxpobe ὡς φύσει ἀγαϑοὺς 

ὄντας πρὸς πᾶν ἔργον xal οὐδέποτε τοῦ εἶναι τοιούτους παυ- 

σομένους. 
gl. 20. τὸ ἐν τῇ φύσει προσόν. - ἡ πρὸς πανουργίαν διά- 

zetpoc. — 21. οἱ μεγάλα βρυχώμενοι. 

1 ἀρχιστρ. q. — 2 ἢν] ὃν a. — 8 τοῦ] τοῦ τὸν q. — 9 Ad ἀχρ. 

(v. 19) glossa ἀλλ᾽, ad δὲ χαὶ glossa τὲ est in a. — 11 πῶς om. 4. — 

φιλόξενον ι". — 18 αἰχμητὴν T. — καὶ φαμὲν ΓΛ et edd. ante 

Heyn. — 15 ἀφίξασϑαι edd. ante Heyn. — μὲν 4, μὲν μ΄. — 16 τὸν. 

om. Δ. — δηλονότι post Μοχρῶν add. edd. — φιλόξενον Γ΄ — ἀπ., 

εἰς ἄχρ. δὲ καὶ «iyu. codd. mixti et edd. — 18 Hanc notulam, que 

in codd. mixtis inter glossas legitur Mommsen ex Aug. B edidit 

(Schol. Germ. p. 47), in quo lemma τὸ γὰρ prefigitur. — διὰ] πρὸς 

Aug. B. — 91. 22 διάπειρος ΔΛ. 

10 

15 

20 
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16—92. M. "Eva, ἤγουν ἐν τοῖς Aoxpoie, ὦ Moocat, 

συγχωμάσατε, τουτέστιν ὁμοῦ γορεύουσαε ὑμνήσατε, ἀπελϑοῦ- 

cat δηλονότε ἐχεῖσε. ἐγγυήσομαι, ἤτοι βεβαιώσομαι, μὴ εἰς 
στρατὸν φυγόξενον, ἤγουν διώχοντα τοὺς ξένους, τουτέστιν 

ἄξενον, αὐτὸν τὸν τῶν Δοχρῶν δηλονότι, ἀφίξεσϑαι, ἤγουν παρα- 

γενήσεσϑαι, ἀπελεύσεσϑαι ὑμᾶς, μηδὲ ἀπεέρατον, ἤγουν ἀδόχε- 

μον, ἀμέτογον χαλῶν, ἔργων δηλονότε" εἰς ἀχρόσοφον δέ (19), 

τουτέστιν ἄχρως σοφὸν στρατὸν βεβαιὼ ἀπελϑεῖν ὑμᾶς, xal 

αἰχμητήν, ἤγουν αἰχμὴν εἰδότα μεταχεερίξεσϑαει, ἀντὲ τοῦ πολε- 

μιστήν. τὸ γὰρ ἐμφυὲς ἦϑος, τουτέστι τὸν γὰρ ἔμφυτον τρόπον, 
ἤτοι τὸν φυσιχόν, οὔτε ἡ ἀλώπηξ ἡ αἴϑων, ἤγουν ἡ διάπυρος, 

7 τοὺς τρόπους δραστηρία, οὔτε οἱ λέοντες ot μεγαλόηχοι διαλ- 

λάξαιντο, ἤγουν διαλλάξουσι, μεταβαλοῦσιν. | 

1 Lemma ἔνϑα ovyxoudtats est in codd. mixtis et edd. — σύν- 

ταξις margo μί. — Quse post ἤγουν leguntur, om. ;/" in spatio. — 

2 συγκωμάσετε q. — ὅ τὸν om. a. — 6 ἡμᾶς Vrat. μ΄. — ἤγουν aq, 

ἥτοι cett. — 8 ἄκρας q. — σοφὸς Vrat. — ἡμᾶς μ΄. — 9 αἰχμήτην 

a. — ἤγουν αἰχμὴν &ió. μεταχ. omm, Vrat. μ΄. — ἀντὶ τοῦ aq, 

ἥγουν cett, — 10 τουτέστι et γὰρ ex aq addidi. — 11 ἤτοι] του- 

τέστι q. — οὔτε ἡ ἀλώπηξ om. a. — διάπειρος g. — 12. 18 διαλλ. 

ἤγουν om. a. — διαλάξαιντο μί. 



'"Entwxot. ᾿θΟλυμπιονίχαις. 

'Epyocéket “ἹἹμεραίῳ δολιχοδρόμῳ. Qni. — 

[ Δημητρίου ἸΤριχλινίου } 

Lt ^ , — ^ 1 - - 

zepl τῶν χώλων τῆς στροφῆς xal ἀντιστροφῆς voL 

iB εἴδους. ἔστε δὲ μιᾶς στροφῇς. Παλαιόν. 

- , YN € . 9 Τοῦ tà εἴδους κἡα στροφὴ xal ἀντιστροφὴῇ ἑχάστη 
[4 4 H 4 - χώλων ὃ. TO a προσοδιαχόν, ὡς ἐμοὶ δοχεῖ, τρίμετρον 

* . -Ψ 

χαταληχτιχόν, ἐξ ἐπιτρίτου β΄, γορίάμβου xal ᾿Ιωνιχοῦ ἀπ᾽ 
2) , , À - t Y Al € ? / ἐλάσσονος χαταληχτιχοῦ. οὗ δὲ λέγοντες τοῦτο ἰαμβέλεγον, 

-€ «a , ^ - . - 

χαινοτομοῦντες à οὐχ ἔξεστιν, οὐ χαλῶς pot δοχοῦσι λέγειν. 
[/ , 4 -- 1ὸ 5B ἐπιγοριαμβιχὸν δέίμετρον ἀχατάλῃχτον, ἐχ τροχαϊχῆς 

, ι * συζυγέας xot γοριάμβου. Τὸ y' προσοδιαχὸν δίμετρον axatá- 
* , " 9? 5» 4 4 . 

ληχτον ἐξ ᾿Ιωνιχοῦ ἀπ᾿ ἐλάσσονος xai χοριάμβου. Τὸ Ó τροχαῖ- 
e -- , , χὸν τρέμετρον χαταληχτιχόν, ὃ χαλεῖται ᾿Αρχελόχειον. TÓ ε τρο- 

χαϊχὸν τρέμετρον ἀχατάληχτον Στησιχόρειον τῷ Πινδαρίχῳ 
P , , 

ἔϑεε" ἔαμβον γὰρ ἔχει ἐν τῇ τελευταίᾳ γωρᾳ. Τὸ à, ὡς ἐμοὶ 

᾿ς fSeholium meíricum Bockh ex Vrat. ,, (quem librum ego quo- 

que contuli) οἱ Mosc. B edidit; ex meis libris in /' μ΄ legitur. — 

Tot if εἴδους 5j στροφὴ xal ἀντιστροφὴ κώλων 9' * fj dà ἐπωδὴ κώλων 

-éixa est scholium metr. in q. — B δεχάτου Vrai. A. --- Παλαιόν ex 

marg. «" μ' addidi. — 6 ἑχάστη om. /'. — 8 χοριαμβικοῦ x. ("΄. — 

10 χαινοτομοῦντες (' οὐ Boeckh, xol χενοτεμοῦντες cett. — 18 ἀπ᾽ ἐλ. 

(' p, ἀπὸ ἐλ. cett. 



3/6 SCHOLIA AD OL. XII. 

ὃ - ὃ ó $ o - , , - 9 » 1 
- OX8St, 700G0 ἐαχὸν ἔστιν ομοίέον τῳ Q. δχ τῶν GUTOV 7ὰρ 

ποδῶν σύγχειται, πλὴν τρίμετρόν ἐστιν ἀχατάληχτον. ἃ δὲ xal 

περὲ τούτου λέγουσιν, οὔ μοι δοχεῖ εὔλογα. Τὸ ζ΄ Εὐριπίδειον 

7 ληχύϑιον᾽ τροχαϊχὸν γάρ ἐστιν ἑφϑημιμερές. Τὸ η΄ προσο- 
5 διαχὸν δίμετρον ὑπερχατάληχτον, ἐξ ᾿Ιωνεχοὺ ἀπὸ μείζονος xat 

10 

15 

20 

χοριάμβου xai συλλαβῆς. τοῦτο xa) ἀναπαιστιχόν ἐστιν ἐφϑη- 

pupepés. Τὸ 9 ὅμοιον τῷ ζ΄. ᾿Επὲὶ τῷ τέλει τῆς στροφῆς xai 
ἀντιστροφῆς παράγραφος. 

Περὲ τῶν χώλων τῆς ἐπῳδοῦ. 

Ἢ ἐπωδὸς χώλων (. Τὸ α΄ ἐγχωμιολογιχὸν διπενθημιμε- 
pie ἐχ δαχτυλιχοῦ xai ἰαμβιχοῦ πενδημιμερῶν. TO β΄ δαχτυλι- 

χὸν τρίμετρον ἀχατάλῃχτον. Τὸ γ΄ Εὐριπίδειον ἢ ληχύϑεον. Τὸ 
δ΄ ἀναπαιστιχὸν τρέίμετρον βραχυχατάληχτον. Τὸ ε΄ προσοδια- 

χόν, ὅμοιον τῷ ἡ τῆς στροφῆς, χαὶ ἀναπαιστιχὸν ἐχ σπονδεέου 

ἐφϑημιμερές. TÓ c τροχαϊχὸν δέμετρον ἀχατάληχτον. Τὸ C 

ὅμοιον τῷ α΄ τῆς στροφῆς, πλὴν ἐχ τροχγαϊχῇς συξυγέας ἀργόμε- 

νον. Τὸ ἡ τροχαϊχὸν Στησιχόρειον, ὅμοιον τῷ ε΄ τῆς στροφῆς 

σὺν τῷ Πινδαριχῷ ἔϑει. Τὸ ϑ΄ Στησιχόρειον χαϑαρὸν τρέμετρον 

ἀχατάληχτον. Τὸ ἐ ὅμοιον τῷ à. ᾿Επὶ τῷ τέλει χορωνὶς xai 

παράγραφος. | 

ΤΊ. ᾿Εργοτέλης Κρὴς ὧν τὸ γένος xai τῆς πόλεως αὐτοῦ 

Κνωσσοῦ στασιαζομένης ἀπῇρεν εἰς “Ϊμέραν πόλιν Σιχελέας, 

1 τῷ πρώτων /'. — 8 ἔλλογα Vrat. A. — ἢ τὸ 9' om, ,". — 

τέλει om. 4" in fine versus. — 7. 8 στροφῶν x. ἀντιστροφῶν i". — 

9 m. t. x. τ. ἐπ. (τῶν ἐπωδῶν wu ) ἐ΄ u', omm. ceti. — 10 ἡ ex /"u* 

addidi. — 11 πενϑημιμεροῦς ι΄". — 21 Σχόλια tov αὐτῶν est in- 

scriptio in codd. mixtis. — Hoc scholium Boeckh ex Vrat. C. Momo. 

B edidit. — 22 χρωσσοῦ I'4, Κνωσοῦ Boeckh ed. — ἡμέραν Γ. — 

τῆς cux. ι΄. 
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ἔνϑα xat ἑτέραν στάσιν εύὗρων, Γέλωνος xai ᾿Ϊέρωνος, ἐπεὶ πε- 

παυμένων τῆς μάχης εἰρήνη ἐγένετο, ἀπελϑὼν οὗτος ἐν ᾿θλυμ- 

πίᾳ δόλεχον δρόμον νιχᾷ ἔστε δὲ ὁ δόλειχος εἶδος δρόμου. 

ἀποτείνεται οὖν Πίνδαρος πρὸς τὴν Τύχην τὴν τὴν εἰρήνην ποιή- 

σασαν, εἶτα πρὸς τὰς ἐλπίδας, δειχνόων ἐντεῦϑεν, ὡς οὐδεὶς 5 
οἷδε τὸ μέλλον ἐπελϑεῖν αὐτῷ" τοῦτο δὲ ἐποίησε διὰ τὸν 

᾿Εργοτέλην ἐξελθόντα μὲν τῆς πατρίδος αὐτοῦ διὰ στάσι, 

ἕνα πρὸς εἰρηναῖον γωρίον γένηται, εὑρόντα δὲ xai Σιχελέαν 

στασιαζομένην. 

gl. 1.51 ἑχετεύω. ---- * 4 ϑύγατερ. --- ἐλευϑερίαν xal εἰρή- 10 

γὴν ποιοῦντος. 

2. Germ. ᾿Αμφεπόλεε} 7) ἕν μέρος λόγου ῥῆμά ἐστιν ἀντὶ 

Z' περὲ τῇ πόλει. τοῦ σώζε" 7) δύο μέρη λόγου, ty 1 

gl. 3. * μεγαλοδυνάμφ᾽ ---- * * τῇ μεγαλοδυνάμῳ ᾿Ιμέρᾳ. 

— περί. ---- ὃ. ὕγουν ἕνεχα τῆς πόλεως" — ἰ ἤγουν περὲ πόλει. 15 

— ὦ. — ἃ. * 4 ἐν ϑαλάσσῃ. — * βοηϑοῦνται xa) οὐχ εἰς χλύ- 
δώωνα πίπτουσιν ἢ πεσοῦσαι ταχέως ἀπαλλάττονταε᾽ --- * * βοη- 

ϑοῦνται. --- 6. ὑπὸ σοῦ χυβερνῶνται. 

4---6, Th. Ei μὲν ἄρϑρον πρὸς τὸ λαιψῃροὲὶ λάβης ἔξω- 

1 στάσιν om. Γ. ---- ἐπεὶ πεπ. DA" μ΄, éunen. cett. — 3. Post ἀπελ- 

ϑών delevi οὖν libros ΓΔ /' μ' secutus. --- οὗτος om. Vrat. — £v ὀλυμπίᾳ 

ΓΑ, εἰς ὀλυμπίαν cett. — 8 Post δρόμου in codd. mixtis et ed. χατὰ τὴν 

οἱ Ὀλυμπιάδα" εἶτα νικὰ xol Πύϑια xol σϑμια additur. — 4 Τύχην] 

τέχνην Vrat. — D δειχνύων ΓΔ, δεικνύς cett. — 6 τὸν] τὸ I: — 

"7 διάστασιν Vrai. — 8 χαὶ τὴν cix. codd. mixti et ed. — 12 Post 

lemma delevi 4$. — ῥῆμα ἐστὶν U. — 13 σώζει U. — 14 In a voci 

μέρα (sic) «v syllaba, tum voci ἀμφιπόλει glossa ἤγουν περιπόλει 

suprascripta est. — 16 Glossa Thomana prefixo lemmate χυβερνῶν- 

'ται in codd. mixtis inter scholia legitur; ex Vrat. C. Mosc. B Boeckh 

primus edidit. — xal οὐχ] a? (Ὁ) I. — 17 ἀπαλλάττωνται D, ἀπαλ- 

AJátrovow Mosc. B. — 19 Ad hoc scholium Bockh hzc annotavit: 
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Üev, οὕτως ἐρεῖς" ὑπὸ σοῦ χυβερνώνται ἐν τῇ χέρσῳ oi λαιφη- 

pot πόλεμοι, ἤγουν 7) οἱ λαιφηρῶς καὶ χούφως xai ἀνοήτως τοῖς 

ἀνϑρώποις γενόμενοι, ἢ) οἱ λαιφηρῶν xat ταχυτάτων xa σπου- 

δαίων ἀνθρώπων δεόμενοι. εἰ δὲ χωρὶς τοῦ ἄρϑρου, οὕτως" 

ὑπὸ σοῦ χυβερνώντα: ἐν τῇ χέρσῳ οἱ πόλεμοι" ποταποί; λαιφη- 

poi xai ταχεῖς " ἤγουν ταχέως παύονται. οὕτω δὲ ἐρεῖς xal τὸ 

βουλαφόροε χαὶ χωρὶς àpÜpou xai μετὰ τοῦ ἄρϑρου. τοῦτο δὲ 

λέγει, ἐπεὲ εἰρήνης ὑπὸ τῆς τύχης γενομένης βουλευτήρια xat 
διχαστγριά ἐστιν. | 

1—0. M. Λίσσομαι, παῖ Ζηνός] ὦ Ἰύχῃ σώξουσα τούς 
ἀάνϑρώπους, ἤγουν φυλάττουσα, περιέπουσα, ϑύγατερ τοῦ Διὸς 

τοῦ ᾿Ελευϑερίου, τουτέστε τοῦ ἐφόρου τῆς ἐλευϑερίας (Διὸς 

δὲ ᾿Ελευϑερίου ϑυγατέρα λέγει αὐτήν, ἐπεὶ ἐδόξαξον αὐτὴν 

ὑψοῦν τε xat ἀπαλλάττειν δουλείας χαὶ φυλάττειν τῶν ἐλευϑέ- 

pov τὴν ἐλευϑερίαν) λίσσομαι, ἤγουν ixecebo ἀμφὶ τῇ “ἱμέρᾳ 

τῇ πόλει, ἀντὶ τοῦ περὶ τῆς ᾿Ϊμέρας τῆς πόλεως τῆς εὐρυσϑενοῦς, 

τουτέστι τῆς πολλὴν ἐχούσης δύναμιν. 7) οὕτως " ἱχετεύω, ἀμφι- 

πόλει, ἤγουν περιπόλει, περίεπε, ἐπισχοπῆς ἀξίου τὴν ᾿μέραν 

«In Mosc. B. nigro suppleta est prima littera. Leid. B. Ciz. Lips. 

et Cygn. non habent. Est Triclinii.» 

1 ὑπὸ cov 4. — 2 7) ex I'A addidi. — 8 γεν. ΓΔ, yw. cett. — 

δ. 6 λαιψηρεῖς ι". — 6 παύονται om. Γ. — οὕτως 4. — 7 tov ex IA 

(" addidi. — 8 τῆς ex IA/" addidi. — ywop. edd. — 10 αἴσομαι (e 

rubro scripta) μ΄. — παῖ Ζηνὸς om". — σύνταξις margo μ΄. — σώ- 

τειρα post Τύχη supra lineam add. ε΄. — 11 φυλάσσουσα i". — 11. 19 

94y. διὸς ἐλ. ι΄. — 18 «Pro ϑυγατέρα λέγει in MSS. B. y. est: 9. 

καλεῖ τὴν τύχην ὁ Πίνδαρος». Beck. — «Revocavi ex edd. antt. ὑψοῦν- 

τες ubi Ox. dederunt ὑψοῦν τε. Nam ὑψοῦντες dicuntur, qui fortu- 

nam extollunt, v. c. carminibus». Beck, quem nullus editorum secutus 

eS. — 14. 15 τῶν ἐλευϑερέων μ΄. — 1" πολὺν ἐχ. Vrat. μ΄. — 
17. 18 ἀμφὶ πόλει Vrat. μ΄. — 18 περὶ πόλει Lu. 
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τὴν πόλιν τὴν πολλὴν ἔχουσαν δύναμιν. ὑπὸ σοῦ yàp xuepyevcat 

ἐν τῇ ϑαλάσσῃ ai ταχεῖαι νῆες xai ἐν τῇ γέρσῳ, ávri τοῦ τῇ γῇ 

οἱ πόλεμοι oi λαιφηροί, ἤγουν οἱ σφοδροὲ τὴν ὁρμὴν xal δρα- 

στήριοε" ὑπὸ σοῦ χυβερνῶνται xal ai αγοραὶ at: βουληφόροι, 

τουτέστιν οἱ τόποι, ἔνϑα ai βουλαὶ δίδονται, ἤτοι τὰ βουλευτήρια. ὃ 

- gl. 6. * δέ. — 7. * πάλιν. — 8. ποταπά ; χοῦφα, μάταια. 

— ποιοῦσαι, παρασχευάζουσαι. ---- 9. συστρέφοντατ᾽ — ἰ ἤγουν 
τῇ συστροφῇ τοῦ χρόνου συστρέφονται. 

6—9. Th. Αἱ δὲ ἐλπίδες χυλίνδονται xai δίχην τροχοῦ 

περιφέρονται, τάμνοισαι xat ποιοῦδαι πολλὰ τῶν ἀνδρῶν ἄνω, 10 

τὰ δέ, xal ἄλλα δέ, αὖ xal πάλιν, χάτω, φευδῇ μεταμώνια xal 

μάταια " τουτέστιν ἕτερά τις ἐλπίζει xat. ἑτεράττα ἀποβαίνου- 

σιν. ἔστι δὲ τὸ φευδῇ xai τὸ μεταμώνεα ἑρμηνεία τοῦ ἄνω 

xai χάτω. xat γὰρ 7, τοιαύτη ἀνατροπὴ φευδεῖς τοὺς ἐλπέζον- 
τας τέϑησιν" ἢ τὸ ἐλπίδες πρὸς τὸ ἀνδρῶν συναπτέον. 15 

gl. 10. σημεῖον. ---- * * τῶν ἀνθρώπων. — 11. βέβαιον. --- 

* * μελλούσης. — ἀπὸ τῶν ϑεῶν" 12. * ὑπαρξούσης" — 

σύναπτε δὲ πρὸς τὸ ἐσομένης, οὐ πρὸς τὸ εὗρε. — 18. τῶν 

ἐσομένων πραγμάτων. --- ἄδηλοέ εἰσιν. ----- ἢ αἱ γνώμαε. — 14. 

παρὰ βούλησιν. ---- συμβεβηήχεε" —  ἀντὲ τοῦ ἐπέβη. — 15. εἰς Φ0- 

τοὐναντίον. --- ἄλλος δέ. — 16. πρῶτον ἐπέτυχόντες. ---- 17. 

ἀγαϑόν. --- μέγα. — τῆς πρωτὴης βλάβης. ---- ὀλίγῳ. — 18. με- 

τηλλάξαντο᾽ ἐχ μεταφορᾶς τῶν μετοιχιζομένων. 

6—18. M. A! ye μὴν ἐλπίδες τῶν ἀνθρώπων χυλίνδονται, 

ἤγουν τῇ στροφῇ τοῦ χρόνου συμφέρονται, τέμνουσαι, ἀντὲ τοῦ 95 

1 Qus post δύναμιν leguntur, om. ;/'" in spatio. — 8 οἱ πολέμιοι 

oí λεψ. u', — 10 τάμν. I'A, véuv. cett. — 11 ab xol πάλιν ex DA 

addidi. — 12 ἕτερ᾽ ἅττα I, ἕτεράττα 4 Vrat. οὐ edd. ante Beck. — 

ἀποβαίνουσιν ΓΑ, ἀποβαίνει cett, — 24 Lemma αὖ ye μὲν (μὴν Vrat. et 

edd. ante Boeckh.) ἀνδρῶν est in codd. mixtis et edd. — σύνταξις margo 

μ΄. — Lemma tantum exhibet /'", cetera desunt in spatio. — 25 ἐν post 

ἤγουν add. edd. — τῇ στοφή 4, τῷ συστροφῇ Vrat. et edd. ante Boeckh. 
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ἑλπέξουσαι, λογιζόμεναι πολλὰ ἄνω ἔσεσϑαι, τὰ δὲ δὴ χάτω, 

φευδῇ μεταμώνια (ἐπιῤῥηματιχῶς ἀντὲ τοῦ φευδῶς, ματαέωφ). 

σύμβολον δέ (10), ἤγουν σημεῖον προγνωστιχόν, ἀσφαλὲς οὔπω 

τις χατενόησεν ἀπὸ τοῦ ϑεοῦ περὶ τῆς ἐσομένης πράξεως, 
5 ἤγουν τύχης. τῶν δὲ μελλόντων (0 δὲ ἀντὲ τοῦ γάρ) ἤγουν aí 

φράδαι γάρ, τουτέστιν αἱ γνώσεις τῶν μελλόντων τετύφλωνταε, 

ἀντὲ τοῦ ἀφανεῖς, ἄδηλοίέ εἰσιν. πολλὰ δὲ (14) ἔπεσεν, ἀντὶ τοῦ 

ἀπέβησαν τοῖς ἀνϑρώποις παρὰ προσδοχίαν, ἔμπαλιν δὴ τέρ- 

ῴεως, ἤγουν xarà τὸ ἐναντίον τῆς παρούσης αὐτοῖς τέρφεως " 

10 οἱ δὲ ἀλγειναῖς ταραχαῖς ἀντιχύρσαντες, ἀντὲ τοῦ ἐγχύρσαντες 

ἥτοι ἐντυχόντες, ἐν μιχρῷ χρόνῳ, avri τοῦ βραχεῖ, εἰς πολὺ 

ἀγαϑὸν ἀπὸ πήματος, ἤγουν ἀπὸ χαχοπαϑείας, ἀπὸ βλάβης, 

πεδάμεεφαν, ἀντὶ τοῦ μετημειφαν, ἤτοι μετέπεσον. 

gl. 19. * ^ ' Eoyórelec. — ὄντως. — 7 σή. — áy. — 20. 
15 ἔνδον τῆς οἰχέας μαχόμενος. --- χαϑά. — 21, * συγγενεχῇ. — 

οἰχίᾳ, ἤτοι τῇ πατρίδι. — 92, ποταπή ; ἄδοξος. --- μάτην ἀνή- 

Àorat* ἐχ μεταφορᾶς τῶν φυλλοῤῥοούντων δένδρων᾽ — ** διὰ 

τὸ μέτρον. --- ἡ δεὰ τάγος. — 23. αὶ ἐναντίους τοὺς ἄνδρας ἀλλή- 

λοις ποιοῦσα. — 94. ἐξήλασε. — * πατρίδος. 

20. — 19—94. Germ. "Evüopáyas ἀλέχτωρ] ὁ νοῦς" ὦ υἱὲ 
τοῦ Φιλάνορος᾽" τὸ σγῆμα ἀποστροφή" ἡ τεὰ xal 5 σὴ xal ἡ 

1 λογιξζόμενα edd. ante Heynium; iam Beck corr. in ποίϊβ. — 

2 im. est in [4] codd. Bodl. B. y., deest in cett. 6odd. et in edd. 

ante Beck. -- ψεύδως a. — 8 yvooctixov Vrat. u' et edd, ante Oxx. —- 

D Jy. τῆς τύχης q. — 6 φραδαί Boeckh contra codd. vulg. in textu. — 

7 Ante πολλὰ lemma πολλὰ δ᾽ ἀνθρώποις est in codd. mixtis et 

edd. — σύνταξις margo μ΄. — Qus post z. δὲ ἔπεσεν leguntur, om. 

4" in spatio. — 8 ἀπέβησαν] ἐπέβη Vrat. u', glossa Mosch. in codd. 

mixtis, edd. ante Bockh. — 9 ἤγουν---τέρψεως om. Vrat. — 11 tov 

£v fo. codd. mixti et edd. — βραχύ a. — 12 πήματος] ματος a. — 

ἤγουν a q, ἥτοι οοἴϊ. 
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ἰδία ctu?) τῶν ποδῶν ἀχλεὴς dv xat ἄδοξος χατεφυλλοῤῥόησε xai 
δ , eo f 2537 € 8 8N / ài t€ Y 1 ἐφϑάρῃ, are ὁ ἀλέχτωρ ὁ ἐνδομάχας xai ὁ ἔνδον τὰς xarorxt- 

δίους ποιῶν μάχας (ὑπάρχει, ἐλλειπτειχῶς) παρὰ τῇ παρεστίᾳ 
A - $5. f ^w , *, "o5 , . EE: J e 5 

xai τῇ οἰχίᾳ τῇ συγγόνῳ, ἐν ἢ ἐγεννηδϑη" εἰ μὴ ἡ στάσις ἡ ἀντι 
» 4 M 4 ^ 

áyetoa ἄμερσε xal ἐστέρῃσε xal ἐχίνησεν ἀπὸ τῆς Kvootac 

πάτρας χαὶ πατρίδος. ᾿ 
e* «« * 

M. "Q υἱξ τοῦ Φιλάνορος ᾿Εργότελες, ὄντως δὴ 

χαὶ ἡ σὴ τιμὴ τῶν ποδῶν, ἀντὶ τοῦ xal ἡ τιμὴ τῆς ταγχυτῆτος 
^" E - »y ΄ hu ef N 

τῶν σῶν ποδῶν ἄδοξος ἂν χατεφυλλοῤῥόῃσεν, ἤγουν χατεμα- 

ράνϑη παρὰ τῇ οἰχέᾳ τῇ συγγόνῳ, avri τοῦ τῇ συγγενιχῇ, τῇ 

πατριχῇ, χαϑὰ ἀλέχτωρ ἔνδον, ἐν τῷ οἴχῳ τὰς μάχας ποιούμε- 

νος, ἀφανής ἐστ’ δηλονότι, εἰ μὴ ἡ μάχη v, ἀντεάνειρα, τουτέστιν 
€ * , — * -- / * / -- 

ἡ ἐξ ἐναντιωσεως τῶν ἀνδρῶν γινομένη, ἐστέρησέ σε τῆς 

πατρίδος τῆς σῆς τῆς Κνωσίας, ἀντὶ τοῦ τῆς Κνωσοῦ" τὸ χτητεχὸν 

ἀντὶ τοῦ ἑπλοῦ. 

gl. 96. ἐν TZ. — OQ. 

27. Th. Ὅτε ' Hoaxàze λαβὼν τὰς Γηρυόνου βοῦς éxavyet 

ἐν Σιχελίᾳ, αὐτῷ ϑερμὰ ὕδατα ἐχ τῆς γῆς ἀναδεδόσϑαι ᾿Αϑηνᾶ 
παρεσχεύασεν, ἵνα λουτροῖς αὐτοῖς χρήσαιτο πλεῖστα χαμὼν περὶ 

τὴν ὁδόν. λέγεε οὖν τὸ ϑερμὰ λουτρὰ Νυμφᾶν, ἤτοι τὴν 

"[uépav óxó μέρους. 

... gl. 27. τοῦ ' Hoaxàéoue. — vote διὰ τῶν στεφάνων. --- 
* , P d - t€ , . * ΟἹ - 

ἐνδιαιτωμενος. --- 28, ἤτοι τῇ ᾿Ιμέρᾳ, ἐν ἢ οἰχεῖς. 

1 χατεφυλλορόησε Mommsen edidit. — 2 ἥτε U. --- τοὺς U. — 

8 Ante μάχας delevi τάς. — 7 Lemma υἱὲ Φιλάνορος est in codd. 

pixtis οὐ edd. — 8 τῶν — τιμὴ omm. edd, ante Boeckh. — xol om. 

{΄. — 9 χατεφυλλορόησεν u'. — 10 οἰκεία /'. — τῇ post τοῦ omm. 

Vrat. u' et edd. ante Bockh. — tZ ante πατρ. Boeckh primus 

(e codd.?) addidit. — 11 πατρικῇ Beck e codd. Bodll. inseruit. — 

12 εἰ om. q. — 18 ἐστέρησε (om. σε) ι΄. — 14 τοῦ om. /", add. 

miniator in marg. μ΄. — 20 ἤγουν (΄. — 921 πόλιν συνεχδοχικῶς 

post Ἱμέραν addunt edd. inde ab Oxx. 

10 

15 
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25—98. M. Νῦν δέ, ὦ ᾿Εργότελες, τούτου γενομένου, ἐν 
- , - 

τῇ ᾿θλυμπίᾳ στεφανωσάμενος, ἤγουν νειχῆσας, xai δὲς ἐν Πυϑῶνε 
/, , - — , “«ῳ 

vtxnaag xai ἐν τῷ ᾿᾿Ισϑμῷ vixzoac, τὰ ϑερμὰ λουτρὰ τῶν Νυμ- 
i 3 05 diii , ν !» N t / - / φῶν τὰ ἐν τῇ ᾿Ιμέρᾳ τῇ πόλει βαστάξεις, ἤγουν ὑψοῖς, μεγαλύ- 

ὄνεις, ὁμιλῶν, τουτέστιν οἰχῶν, ἀναστρεφόμενος παρ αὐτῇ, τῇ 

“Μμέρᾳ δηλονότι, ὥσπερ εἰ ἀνεστρέφου παρὰ τῇ οἰχείᾳ γῇ» 
ἤγουν τῇ πατρίδε σου τῇ Κνωσῷ. 

'4 Lemma νῦν δ᾽ Ὀλυμπία omisi cum ὦ ᾳ ἐ'". — σύνταξις margo 

μ΄. --- ὦ] ὃ ἐ΄. — Ὦ δίς] διὸς μ΄. — 8 νιχήσας post "Io9. omm. edd. 

ante Bockh. — ὅ παρά 4". — 6 ἀναστρέφον μ'. — n. τῆς οἰκεία γῆ a. 



0 Ἔπίνικοι ᾿Ολυμπιογίκαις. 

Ξενοφῶντι Κορινϑίῳ σταδιοδρόμῳ xot πεντάϑλῳ. 

Ὠιδὴ τΥ. 

[Δημητρίου Τριχλινίου ] 

περὶ τῶν χώλων τῶν στροφῶν χαὲ ἀντιστροφῶν τοῦ tg 

εἴδους. ἔστε δὲ στροφῶν e. Παλαεόν. 

» ^ c . . » € f , 
Τοῦ ty. εἴδους αἱ atpogat xal ἀντιστροφαὶ ἑχάστῃ xoay 

α΄. Ἰὸ a ἀντισπαστιχὸν τρίμετρον χαταληχτιχὸν ἐχ παίωνος 
* , « 4 

γ΄. ἀδιάφορος γάρ ἐστιν ἡ à. συξυγία. a δὲ περὲ τούτου λέγου- 

6] 

σιν, οὔ μοι δοχεῖ εὔλογα. TO B ἀντισπαστιχὸν δέμετρον χατα- 10 

ληχτιχόν, ἦτοι ἑφϑημιμερές, 0. χαλεῖταε Φερεχράτειον ἐχ Ótrpo- 

χαίου. Τὸ γ΄ ἰαμβιχὸν τρέμετρον βραχυχατάληχτον, τοῦ B ποδὸς 

γχορείου τριβράχεος, τοῦ δὲ δ΄ σπονδείου, ὃν xai ἀτάχτως παρὰ 

τοῖς μελοποιοῖς φασε χεῖσϑαι. ἐμοὲ δ᾽ ἐπιωνιχὸν δοχεῖ εἶναε ἀπ᾽ 

ἐλάσσονος τρέμετρον χαταληχτιχόν, ἐχ παίωνος β΄, ᾿Ιωνιχοῦ xal 

τροχαϊχῆς συξυγίας χαταλῃχτιχῆς. Τὸ δ΄ ἰαμβιχὸν τρέμετρον 

βιραχυχατάλῃηχτον χαϑαρόν. Τὸ. ε΄ περιοδιχὸν ἰάμβοις xai τρο- 

Iterum incipiunt scholia mixta in ἐ΄. — Scholium metricum 
Boeckh ex Vrat. 4. (quem ego quoque contuli) οὐ Mosc. D edidit; e 

meis libris in μ΄ 5' legitur. — 6 ἐστι---πέντε om. ξ΄. — Ante στροφῶν 

delevi τὸ ἄσμα cum ε΄. — παλαιόν ex marg. (' μ΄ addidi. — 7 ἑχάστη 

om. /'. — 10 ἔλλογα (Ὁ) Vrat. A. — 18 τριβραχέος ed. Bockb. — 

14 δ᾽ /" μ' &, δὲ cett. 

15 
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χαίοις, ἀλλὰ τὸ μὲν ἰαμβιχόν ἔστε μονόμετρον ἐξ ἀναπαίστον 

ἀρχόμενον, τὸ δὲ τρογαϊχὸν δίμετρον βραχυχατάληχτον, τοῦ β΄ 

ποδὸς δαχτύλου. ἐμοὶ δὲ δοχεῖ ἐχ β΄ ἰαμβιχῶν συγχεῖσϑαε 
χάλων πενϑημιμερῶν, xal ἔστιν ὥσπερ ἀσυνάρτητον, el xai μὴ 

b ex διαφόρων χώλων σύγχειται. εἰ δὲ μὴ παραδίδωσι τοῦτο ὁ 
μετριχός, οὐδὲν ϑαυμαστόν" τὰ χαιριώτερα γὰρ παραδίδωσιν, 

ὡς ἐγχειρίδιον γράφων. Τὸ ς΄ ἐπιωνιχὸν τρίμετρον ἀχατάληχτον, 
«« , p» , ς - “« , 9 d 9$.» 9ς5 7 a b! τῆς α συζυγίας ἰαμβιχῆῇῆς, τῆς D ᾿Ιωνιχὴῆς ἀπ᾿ ἐλάσσονος xai 
- , .- , . , , 

τῆς y τεοχαϊχῆς. TO Q δαχτυλιχὸν πενθημιμερές. Τὸ ἢ yopt- 

10 αμβιχὸν δέμετρον ἀχατάλῃχτον, ἔχει δὲ ἔν τισι μὲν τοὺς γορι- 

ἀμβους χαϑαρούς, ἔν τισι δὲ ἰαμβιχὴν καὶ τρογαϊχὴν συζυγίαν xal 

τὴν χατάληξιν ὡσαύτως ἀδιάφορον. Τὸ ÓO' προσοϑιαχὸν ἐξ 
d - 1 / ? X , 9 , . 9 
ἰωνιχοῦ xat γοριάμϑου" εἰ δὲ βούλει, ἀναπαιστεχόν. Τὸ t τρο- 

.. ἢ P ? , 4 , 3 4 P! 
χαϊχὸν ἑφϑημιμερὲς Εὐριπίδειον ἐχ δαχτύλου ἀρχόμενον. ἐμοὲ 

M 8 Dd ). * 3 ? ν 23 φΦ “Ἢ » 15 δὲ δοχεῖ προσοδιαχὸν εἶναε Ex χοριάμβου xai ᾿Ιωνεχοὺῦ ἢ Ezt- 

τρίτου διὰ τὴν ἀδιάφορον. Τὸ ta ἐπιχοριαμβιχὸν ἐχ τροχαϊχῇς 
συζυγίας ἢ ἐπιτρίτου xal γοριάμβου. ᾿Εφ᾽ ἑχάστῃ στροφῇ xat 

ἀντιστροφῇ,͵ παράγραφος. 

᾿ - , - “ 

Ilepi τῶν χώλων τῶν ἐπῳδῶν. 

20 Ai ἐπῳδοὲ χώλων ια΄. TÓ α΄ προσοδιαχὸν δέμετρον ἀχατά- 

ληχτον ἐξ ̓ Ιωνιχοῦ ἀπὸ μεέδονος xat γοριάμβου. Τὸ β΄ ἐγχω- 

μιολογιχὸν ἐχ δαχτυλιχοῦ xol ἰαμβιχοῦ πενϑημιμερῶν. Τὸ γ΄ 

τροχγαϊχὸν δίμετρον ὑπερχατάληχτον δαχτύλοις μεμιγμένον. Τὸ 

δ΄ προσοδιαχὸν ἢ) ἐπιχοριαμβιχὸν ὅμοιον τῷ ια΄ τῆς στροφῆς- 

95 Τὸ ε΄ ᾿Ιωνιχὸν ἀπ ἐλάσσονος δίμετρον ἀχατάληχτον. Τὸ c 

2 δὲ om. ξ΄. — D. 6 ὃ τεχνιχός ξ΄. — 0 χυριώτερα coni. 

Boeckh. — 15 ἢ] xa( ι΄. — 17 ἢ] ἦτο (sic) ἐ΄. — 17. 18 στροφῶν 

x. ἀντιστροφῶν t". — 90 αἱ ἐπωδοὶ /', éxdotg ἐπῳδός cett. — 92 ἐκ 

δαχτύλου xol idugov ἐ΄. 
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ξυριπίδειον. Τὸ ζ΄ τροχαϊχὸν δέμετρον ἀχατάληχτον. Τὸ η΄ 

δαχτυλιχὸν πενθημιμερές. Τὸ δ΄ ̓ Ιωνιχὸν τρέμετρον βραχυχατά- 

ληχτον. ἔστε δέ, ὡς φασιν, ἀταξία ἐν αὐτῷ᾽ y, γὰρ B. συξυγία 
* * y ^ —- M , - ») 3 1 ἐαμβιχὴ οὖσα ἐν τῇ (. γώρᾳ σπονδεῖον ἔγεε ἀτάχτως᾽" διὸ xal 

ἐπιλαμβάνονται αὐτοῦ. ὡς xat τὸ παρ᾽ Εὐπόλιδε ἐπιωνεχὸν ἐν 

τῷ Χρυσῷ γένει τό" | 

"Q χαλλίστη πόλι πασῶν, ὅσας Κλέων ἐφορᾷ. 
a ἢ ' "D Τὸ ε Εὐριπίδειον. TÓ εα΄ tpoyatxóv δέμετρον ἀχατάλῃχτον. "Ἐφ᾽ 

— , P 

ἐχάστῃ ἐπῳδῷ τὰ avv; σημεῖα. 

1. Th. Ἰρισολυμπιονέχην λέγεε τὸν τοῦ Ξενοφῶντος οἶχον, 

ἐπειδὴ αὐτῷ μὲν τῷ Ξενοφῶντι δύο θλυμπιαχαὶ vixat χατὰ τὴν 
$ a € » 3.74 T), ^ , « ' x αὐτὴν ἡμέραν ἐγένοντο πεντάϑλου xat σταδίου, τῷ πατρὶ δὲ 

'ϑεσσαλῷ uia πρόσϑεν. 

gl. 1. * * 7ὸ προοίμιον ἀπὸ τῆς πατρίδος τοῦ νιχητοῦ. ---- 
2. πρᾷον xal προσφιλῆ. — τοῖς Κορινϑίοις. — 93. ὑπουργὸν πρὸς 
M e 

αὶ βούλονται. ---- γνωρίσω xoi ἐπαινέσω. 

4. Th. 'H Κόρινϑος ἐν τέλει μὲν τοῦ ᾿Ισϑμοῦ, ἐν ἀρχῇ, δὲ 
P / , P] , . - 4 - 

τῆς Πελοποννγσου χείμένῃ, εἰχότως προπύλαεον τοῦ ἐν τῳ 

᾿Ισϑμῷ τιμωμένου Ποσειδῶνος τῷ Πινδάρῳ χαλεῖται. 
gl. 4. εὐδαίμονα. ---- * τὴν πόλιν τοῦ Ξενοφῶντος. --- τοῦ 

E 3 — ! 4 1 , ἐν ᾿Ισϑμῷ τιμωμένου. — 5. προπύόλακιον. — χαλοὺς χούρους 

ἔχον. — 6. ἀδελφαὶ αὐτῆς. --- 7. στήριγμα. — 8. ὁμοδέαιτος 

8 ἀταξίαν ἐν u'&'. — 4 ἰαμβιχοῦ ξ΄. — διὸ om. ε". --- 9 ἐπωδοῦ. 

4". — 10 Titulus σχόμα τῶν αἰτῶν est in codd, mixtis («scholia eo- 

rundem» in ε΄). — τρισολυμπιονίχαν |u' £] edd. inde à Beckio. — 

11 τῷ omm. I' Vrat. εἰ u' ξ΄. — νίχαι I4. — 19 Inter σταδίου et τῷ 

in eodd. mixtis et edd. χατὰ τὴν o9' (ot est in &') Ὀλυμπιάδα νική- 

“σαντι insertum est. — 18 πελοπονήσον ΓΛμ'. — τῷ omm. edd. 

Scholia Pindar. ed. Abel. - 25 

b 

10 

20 
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- , * A ' » ,, $ ,/. J s τῇ διχαιοσύνῃ, ἧς παρούσης xal εἰρήνῃ ἐστί" πλεονεξία γὰρ 

xal ἀδιχέία πολέμους ποεεῖ. — 9. φύλαχες. --- 10. "πολυτέμητοει " 

— * * αἱ πολυτέμητοι, λέγω. --- 11. τῆς χαλῶς βουλευομένους 

τοὺς αὐτὴν ἔγοντας ποιούσης. 

19. ΤᾺ. Ὑβριν λέγει τὴν αδιχέαν xat πλεονεξίαν, at πλῇ- 

Ooc πολέμων xal σφαγῶν xai φόνων xat παντοίων xaxov παρα- 
-“ὦΨ ’ 

axeuáQouat γίνεσϑαι, χαὶ πάντων τούτων τοῖς ἀνϑρωποις εἰσὲν 
Ὑ [r4 ἊΝ , / - ttm , , e- 

αἴτιαι. θμηρος δὲ τὸν χόρον πατέρα τῆς ὕβρεως λέγει λέγων 

τίχτει tot χόρος ὕβριν. 

1—11. M. Τρισολυμπιονέχαν τὸν οἶχον ἐπαινῶν τοῦ 
- , Νὴ -n) : *0À ! , 7 ὸ - ΄- 

Ξενοφῶντος τὸν τρὶς ἐν ᾿θλυμπίᾳ νενιχῃχότα, τὸν πρᾷον τοῖς 
- 7 - [4 ’ 

πολέταις, τοῖς ξένοις δὲ ϑεράποντα, avri cov ϑεραπευτην, γνω- 

σομα!, ἀντὶ τοῦ εἰς ἀνάμνησιν ἄξω τὴν Κόρινϑον τὴν πατρίδα 

τοῦ Ξενοφῶντος τὴν paxaptav, τὸ πρόϑυρον (9): τῆς Πελοπον- 
, ^—- 

νήσου δηλονότι, τὸ λαμπροὺς ἔχον" νέους, τὸ τοῦ ᾿Ισϑμίου Ioast- 
“ , er ᾿ Ὁ € 5 di - y » 

δῶνος, τουτέστιν ὃ ὁ Ποσειδῶν ὁ ἐν τῷ ᾿᾿Ισϑμῷ τιμωμενος ἔχεε 
, - ---ν 

χατοιχητηρίον δηλονότι. ἐν τᾷ γάρ, ἤγουν ἐν ταύτῃ, ἤτοι τῇ 

Κορίνϑῳ oixet ἡ Εὐνομία, ἤγουν ἡ χατὰ νόμους χαλώς ἐνεργου- 

μένῃ διοίχησις, xaà αἱ χασίγνηται, ztot αἱ ἀδελφαὶ αὐτῆς τῆς 
, a1 ἢ - 

ὐνομίας δηλονότε, ἡ Δέχῃ (8) ἡ ἀσφαλης, avri τοῦ ἡ ἀσφαλείας: 

M 

5 Lemma ὕβριν χόρου (χρόνου ξ' ) est in codd. mixtis et edd. — 

7 γίγνεσϑαι T. — 8 χόρος (^. — n. λέγει (χαλεῖ ed. Boeckh.) v. £go. 

λέγων eodd. mixti et edd. — Locus laudatus Theognidis est, non Ho- 

meri, cui etiam in schol. vet. adscribitur. — 9 tro. om. I. — 10 σύν-. 

ταξις μ΄ ξ΄ in marg. Beckh in textu. — τρισολ. om. ξ΄. — to. τὸν" 

τρισολυμπιονίχαν Oixov (cett. om. in spatio) ε΄. — 11 λέγει post tv. 

add. edd. ante Boeckh. — τρὶς om. ξ΄. — νενιχότα q. — 12 ϑερέποντα 

4. — 18 ἀνάξω edd. — 14 καμαρίαν q. — 14. 15 πελοπονήσου 

qvu &.— 17 tà av et Boeckh ex Cygn., τῇδε Vrat. u' et cett. edd., 

τῇ ξ΄. — ἧτοι ex aq v addidi. — 18 ἐνεργουμένη aqv, ἐνδιγουμένην 

Vrat. u', ἐνδιαιτωμένη cett. — 19 αἱ xaoíyvgto aq &. 



SCHOLIA AD OL. XIII. 387 

ποιητιχή, τὸ βάϑρον, ἤγουν γ ἀσφάλεια τῶν πόλεων, xai ἡ 
Εἰρήνη ἡ ὁμότροπος, τουτέστιν ἡ τὴν αὐτὴν αὐτῇ γνώμην ἔχουσα, 

ταμίαι οὖσαι, ἤγουν πάρογοι πλούτου τοῖς ἀνθρώποις, αἱ γρυσαῖ 

λέγω, ἀντὶ τοὺ ai χάλλισταει ϑυγατέρες τῆς Θέμιδος τῆς εὐβού- 

λου, τουτέστι τῆς δέχαεια βουλευομένης. 

gl. 12. ἀποσοβεῖν ἔνϑα ἂν ὦσιν. ---- ἀδιχίαν xal πλεονεξίαν. 

— τοῦ πλήϑους παντοίων xaxov. — 14. εἰπεῖν περὲ τῆς Κορίν- 

ϑου. — προϑυμία. — 15. ἀληϑής. — διεγεέρει. 

12—15. Germ. Ἢ σύνταξις αὕτῃ. ἐϑέλοντε δὲ xai ἐϑέ- 

λουσιν ἀλεξεῖν xal ἀποχωλύειν xal ἐχφεύγειν τὴν ὕβριν τὴν 

ϑυγατέρα τοῦ χόρου, τὴν μητέρα τὴν ϑρασύόμυϑον. ἔχω χαλά 

τε φράσαι περὲ τῶν Κορινϑίων, ἡ τόλμα τε xal ἡ εὐτολμία 

ὀρνύει xai διεγεέρεε xai παρορμᾷ τὴν γλῶσσαν ἐμοῦ λέγειν 

εὐθεῖα xal εὐϑέως. 7) οὕτως" ἔχω χαλά τε φράσαι, ἡ τόλμα 

τε ἡ εὐϑεῖα ὀρνύεε τὴν γλῶσσαν ἐμοῦ λέγειν περὲ τῶν Κο- 

᾿ρινϑίέων. 

15 

F - 

gl. 16. auzyavov xai ἀδύνατον. --- ἀφανίσαι. ---- * τὸ épgu- - 

τον, ὥστε xal Κορίνϑιοε ἀγαϑοὶ ἐχ φύσεως ὄντες οὐχ ἄν ποτε 

μεταβληϑεῖεν. 

17. Th. ᾿Αλάτης ἀνήρ τις ἡγήσατο ᾿Ηραχλείδαις τῆς πρὸς 

Πὲλοπόννησον ἐπανόδου. χατοιχήσαντος οὖν ἐν Κορέίνϑῳ ᾿Αλᾶ: 

ται ἀπ᾿ αὐτοῦ οἱ Κορίνϑιοι χαλοῦνταιε. 

1 ἡ ante ἄσφ. om. a. — 1. 2 xai (om. 4) εἰρήνης (om. 7) Vrat. 

μ' & et edd. ante Beckh. — 2 αὐτῷ] αὐτὴ ξ΄, αὑτῇ edd. ante Heyn. — 

ἔχουσαν q. — ὃ ταμείαι μ', ταμεῖαι ξ΄. — 4 αἱ om. Vrat. — χάλισται 

ϑυγατέραι a. — τῆς εὖβ. om. ξ΄. — D rovt.] ἤγουν q. — δίκῃ ᾳ. — 

9 Post Ἧ delevi δὲ. — δὲ om. Mommsen. — 10 ἀλέξειν ed. Momm- 

gen. — 12 τ. τὲ U. — 18 ὀρνύει scripsi pro ὀρύνει. — 15 τὲ ἡ U. — 

17 Glossa Thomana prefixo lemmate τὸ συγγενὲς 790c in codd. 

mixtis et edd. inter scholia legitur. — 18 ἄμποτε ξ΄. — 920 ἀλλάτης 

I, ἀλήτης codd. mixti et edd. — τῆς] τὴν τῆς ε΄. — 21 πελοπόνησον 

ΓΛ u' ξ΄, πελοπονήσου Vrat. — ἐπάνοδον Vrat. — ἐν omm. edd. ante 

95* 

20 
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gl. 17. τοῖς Κορινϑέοις. — xarà πολύ. — 18. ἐχ νιχῶν 

χαὶ ἀνδραγαϑεῶν. — λαμπρότητα. — 19. * zapácyoy. — ἃς 

ἔχετε. 

20. Th. Αἰτιῶνταί τινες ἀσυνέτως τὸν Πίνδαρον, διότε 

ὑπερελϑδϑόντων εἶπε δέον ὑπερελϑοῦσεν εἰπεῖν πρὸς τὸ 

ὑμῖν. οὖς αὐτὸς γαέρειν ἐάσας τὸ μὲν ὑμῖν νόεε, διότε τὸ 

diraaav δοτιχῇ συντάσσεται, τὸ δὲ ὑπερελϑόντων οὐ πρὸς 

τὴν σύνταξιν τοῦ ὥπασάν ἐστιν, ἀλλ᾽ ἐπειδὴ αἰτέα ἐστὶ τοῦ 

wxagópov ay λαΐαν. σχηματέζομεν δὲ τὰς αἰτέας xai πρὸς τὴν 

ὄπισϑεν σύνταξιν, εἰ δοτιχὴ xai αἰτεατεχή ἐστι, xal πρὸς γενι- 

χήν" δεὰ τοῦτο xai νῦν οὐ πρὸς τὸ ὑμῖν, ἀλλ᾽ ὡς αἰτέα πρὸς 

γενιχὴν ἀπεδόϑη" ὥσπερ ἐστὲ τοῦτο " πολλῶν χαχῶν πειραδῆναε 

συνέβη porc ἁμαρτωλοῦ ὄντος. , 

gl. 20. ὑπερβαλλομένων τοὺς ἄλλους" — * * ὑπερ ελῦ ὀν- 

τῶν χρὴ γράφειν, οὐχ ὑπερελϑδοῦ σιν" οὕτω γὰρ &yet πρὸς τὸ 
μέτρον ὀρϑώς. --- ταῖς τῶν ϑεῶν πανηγύρεσιν. 

12--ΦΊ. M. ᾿Εϑέλουσι δὲ ἀλεξεῖν, ἤγουν ἀποσοβεῖν, δεω- 

x&ty τὴν ἔβριν, τὴν τοῦ χόρου ϑυγατέρα δηλονότι, τὴν μητέρα 

τῶν ϑρασέων, ἤτοι τῶν ἐπηρμένων λόγων. χόρος λέγεται χυρέως 

ἐπὶ τοῦ στομάγου, ὅταν ἐμπλησϑῇ βρωμάτων" ἀπὸ τούτου δὲ 

Heynium. --- Κόρινϑον coni. Beck. — 21. 22 ἀλλάται Γ, ἀλῆται codd, 

mixti, '4Aztgc Boeckh, omm. cett. edd. 

4 Lemma ὥπασάν γ᾽ ἄχραις est in edd. Heyn., Boeckh. — 5 ὑπελ- 

ϑοῦσιν edd. ante Oxx. — 6 ἡμῖν Γ. — οὺς — διότι] νόει δ᾽ ὅτι edd. 

ante Boeckh. — χαίρειν ego ex I4 addidi. — ἡμῖν T. — 7 ὥπασα t", 

ὥπασεν ξ'. — 8 ὥπασεν ξ΄, ἔπασαν Vrai. — 8. 9 ἐστὶ τὸ νικηφόρον 

codd. mixti et edd. — 9 σχηματίζωμεν T, ἐσχηματίζομεν A. — 10 εἰ] 

7 (΄. — δ. xal ait. ΓΔΑ, δ. 7) «it. cett. — 11 ἡμῖν Τ' — 129 ἐστὶ 

καὶ τοῦτο T. — χαχῶν ex I4!" addidi. — 18 ὄντως Γ. — 14 Glossam 

Trielinianam Bockh primus ex Mosc. B. et marg. Vrat. edidit. — 

17—19 £9. — λόγων om. /' in spatio. — 17 ἐϑέλοντι edd. ante 

Bockh., λαμβάνουσι Vrat, — 20 ἀπὸ τούτων edd. ante Boeckh. — 

δὲ om. 4. 
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S 525 - , , 3 Ἃ "- Ἢ ᾿ς 7 xat ἐπὶ τῶν μεγάλης περιουσίας ἀπολαυόντων 7) τιμῆς 7) ér&- 

pou τοιούτου, χαϑὸ λέγεταε ἐνταῦϑα. ὕβρις δὲ ἡ ἀδιχέα xai 
* * - [4] e 

ἀλαζονεία xat ἔπαρσις xarà τῶν ὑποδεεστέρων, ἣν ἡ Eovouta 
v € ! i. pro 2 1 , Y ! 

xai ἡ dix xat ἡ Εἰργνῃ ἀποστρέφεται xai διωχει. ἔχω χαλά τε 

εἰπεῖν ἐπὶ τῇ Κορίνϑῳ, τόλμα δέ, τουτέστι προϑυμία εὐϑεῖα, ἀντὶ 

τοῦ διχαία, τὴν γλῶσσάν μου παρορμᾷ εἰς τὸ λέγειν. üpayov 
, ΚΝ , , ) 5) ^h y 7 bed L1 δέ, ἤγουν ἀμήχανον, ἀδύνατον, xpódat, tror σβέσαι, ἐᾶσαι, τὸ 

συγγεγενημένον ἐμοὶ φυσιχὸν ἤϑος. ὑμῖν δέ (17), ὦ παῖδες, 
“- - , y ΄ 

ἀντὲ τοῦ ἀπόγονοι τοῦ ᾽Αλητου, τουτέστιν ὦ Κορίνϑιεοι, πολλά- 
* , (ct c -— y , . ate μὲν παρέσχον αἱ ᾿ὥραι αἱ πολυειδῆ av» προτείνουσαι λαμ- 

᾿ ^ /, ^ 

πρότητα νιχηφόρον, ἀντὲ τοῦ νιχητεχῆν, Ot! ἐξόγων ἀνδραγα- 

βδιῶν ὑπερελϑοῦσιν, ἤγουν νιχήσασιν ἐν ἱεροῖς, ἦτοι ϑείοις 

ἀγῶσιν. 

gl. 21. πολλάχις δέ. — 392, τῶν ἐν ὑμῖν. — 23. ai πολλὰ 
Y - , , / , f ἄνϑη τοῖς ἀνϑρωποις φέρουσαι. --- 24. ποταπά; παλαιά. — 

* ἐστέ" --- * εἰ γὰρ xat τινες τοῖς εὑρεϑεῖσε παρὰ Κορινϑέων 

1 τῶν] τῆς q, om. μ΄. — οὐσίας i". — 4 ἔχω χαλά τε φράσαι 

(φρᾶσαι &') ante ἔχω est lemma in codd. mixtis et edd. --- σύνταξις 

precedit in textu ed. Beckh., legitur in marg. μ΄. — τε om. ε΄. — 

D δὲ aq, té cett. — Post δέ in edd. uo. εὐθεῖα legitur. — Post vovt. 

libros aq o secutus delevi καί. — 6 t. γλῶτταν μου ὄὀρνύει ἤγουν 

παρορμᾷ (΄. — 7 ἀμ. xal ἀδ. ἐ΄. — χρῦψαι (^. — ἤγουν ι΄, εἴ τι q. 

— Gf. xal ἐᾶσαι ι΄΄. — 8 συγγενομένον a ex σὑγγενόμεν v. — Post 

490; in a e paraphr. Mosch. vv. 91—33 οὕπω πρότερον εὐρημένας 
insertum legitur. — 9 ἀντὶ τοῦ] ἀντοῦ Vrat., αὐτοῦ ξ΄. — 10 μὲν] δὲ 
q. — 10. 11 λαμπρότατα q. — 11 νικητήν ι" ξ΄. — 12 ὑπερελϑόντων 
ἴὐὑπελϑόντων edd. ante Beck.) ἤγουν νικησάντων codd. mixti et edd 
— ἤγουν] ἀντὶ τοῦ q. — ἥγουν ι". — 18 ἀγῶσι a. — 16 Glosse 
Thomanz in codd. mixtis et edd. inter scholia leguntur hoe modo: 
ἅπαν δ᾽ εἱρόντος ἔργον" τοῦ εὑρόντος ἐστὶ δηλονότι. εἰ γάρ — 
εὑρεῖν. 

15 
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ἐπιδεδωχότες ἐξέλαμφαν, ἀλλ᾿ ol χαταρχγὰς εὑρόντες αὐτὰ Ko- 

οένϑεοε χρείττους εἰσὶν αὐτῶν τῷ εὑρεῖν. 

17—94. Germ. " Yupc δὲ παῖδες ὁ νοῦς - ὑμῖν δέ, ὦ 

παῖδες τοῦ ᾿Αλήτου, ἤγουν ὦ Κορίνϑϑιοι, ὑπερελϑόντων xol Ürep- 

5 ελϑοῦσι xat ὑπερνεχήσασω ἐν τοῖς ἱεροῖς ἀέϑλοις, τουτέστι vixz- 

ταῖς γενομένοις ἐν τοῖς ἱεροῖς ἀγῶσιν, αἱ a pat αἱ πολυάνϑεμοε, 

τοι τὸ ἔαρ (xarà γὰρ τὸν χαιρὸν τοῦ ἔαρος ἡγωνέζοντο ---- πάντα 

yàp: ὁ χρόνος οἶδε χαρέζειν) πολλὰ xai xarà πολὺ. ἢ πολλαχοῦ 

ὥπασαν xal παρέσχον ταῖς ἄχραις ἀρεταῖς, λέγω τὰ χατὰ 

10 τὴν νεχῃφόρον μὲν ἀγλαΐαν, πολλὰ δὲ ἀρχαῖα σοφίσματα ἔβαλ- 

λον ἐν ταῖς χαρδίαις τῶν ἀνδρῶν" τουτέστιν, ὅτε οὐ μόνον 

ἐνδόξους ἐποίησαν διὰ τῆς νέχῃς, ἀλλὰ xal σοφοὺς ἐχείνους 

ἐποίησαν. 

23. 24. Th. TO Ὧραι πολυάνϑεμοι xol πρὸς τὸ 

15€ t 40avy ἐχληπτέον. -zapéyouat δὲ αἱ "Qpat τὰς νίχας διὰ τὸ 

τὰς πανηγύρεις χατὰ περίοδον φέρειν, ἐν αἷς ἀγῶνες xal νῖχας 

γίνονται. πῶς δὲ ἀργαῖα σοφίσματα ἐν τοῖς Κορινϑίοις ἔβαλον ; 

ἐπειδὴ ἔν τε τῷ ἔαρ: xai τῷ ϑέρεε χαὶ τοῖς ἄλλοις χαιροῖς ἐμη- 

χανήσαντο᾽ τὰ πρόσφορα. δέον δὲ εἰπεῖν" σοφίσματα ἔβαλον xa- 

oo 790766, ἀρχαῖα εἶπε πρὸς τὸ σοφίσματα. 

gl. 25. * αὗται. ---- ἐξεφάνησαν. 

1 ἐπιδεδοχότες Vrat. ξ'. --- ἀλλ omm. edd. inde & Beckio. — 

χατ᾽ ἀρχάς ('. — 9 ἦσαν «". — 8 Ante lemma delevi 7) οὕτως. — Ante 

νοῦς delevi δέ. — 7 τόν] τοῦτον τόν ed. Mommsen. — οἷδεν ὃ χρόνος 

ed. Mommsen. ---- 10. 11 ἔβαλον ed. Mommsen. — 14 Hoe scholium 

in I'4 superiori scholio Thomano subnexum est. — τὸ δὲ ὧραι m. 

I.— 15 παρέχουσαι 4. — 16 περίοδον om. /' in fine versus. — 

ἀγῶναι μ΄. ---- νίκαι Δ. — 17 ἔβαλλον ξ΄. — 18 ἐν (om. τε) ξ΄. — xoi 

τῷ ϑέρει IV', x. ϑέρει cett. — 19 ἔβαλλον [ξ΄] edd. — 19. 20 xac 

ἀρχάς ει" μ΄. — 20 ἀρχαὶ ξ΄. — τὰ sog. (" ξ΄. 
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26. Th. βοηλάτην χαλεῖ τὸν δεϑύραμβον, ἢ διότε τῷ 

χατορϑώσαντι αὐτὸν βοῦς ἐδίδοτο ἄϑλον, ἢ διότε διὰ βοῆς 

ἡλαύνετό ce xai ἐτελεῖτο. ὁ δὲ διϑύραμβος γορὸς ἢν χυχλιχὸς 

πρὸς τὸν Διόνυσον, ἐλέγετο δὲ ὁ διεϑύραμβος ἀπὸ Διονύσου τοῦ 

ἐχ δύο ϑυρῶν ἐξελθόντος, ἔχ τε τῆς αητρῴας αὐτοῦ γαστρὸς 

xai τοῦ μηροῦ τοῦ Διός. εὗρον δὲ Κορίνθιοι πρῶτον τοῦτον ἐν 

τοῖς Διονυσιαχοῖς ὥσπερ xai τὸ μέτρον τοῦ χεραμειχοῦ τρογοῦ 
^w Α - ^ 

πόσον δεῖ γίνεσϑαι, ον ἵππεια ἔντεα xaÀet, xal τὰ ἐπάνω τῶν 

νεὼν ἀετώματα διπλᾶ. 
gl. 27. γορῷ. ---- ἱππεχοῖς. 

26. 27. Germ. A: χάριτες δὲ ai τοῦ Διονύσου πόϑεν ἐξέ- 

φανεν σὺν τῷ διϑυράμβῳ τῷ βοηλάτᾳ; οὐχ ἐξ ὑμῶν, ὦ Κο- 
»ώϑθιοε; | 

gl. 98. * * τοῖς dpuao:. — 29. * ὀρνέων. — 80. τὸν 

ἀετόν. --- διπλοῦν. — 31. ἐπέϑηχε λάμβανε τοῦτο xarà auvex- 

δοχὴν xal πρὸς τὸ ἔντεσεν. — ἐν αὐτοῖς τοῖς Κορινϑέοις. — 

ἠδυτάτη. — 823, * αὐτοῖς. --- ἀχμάζει. --- 88, ὀλεϑρίαις τοῖς 

δεχομένοις. | 

32. 33. Germ. ' Ey δ᾽ " Apze ἀνϑεῖ] ἐν τίσε δὲ ἀνϑεῖ ὁ 

1 διότι] ὅτι DI. — Ad v. 27 διϑύραμβος λέγεται ὃ κύκλος χορός 

Scholium extat in b. — 2 ἐδίδετο ξ΄, ἐδίδου I' ante corr. — ἄϑλους 

ἢ ὅτι Γ. --- διὰ βοῆς ex I' addidi. — 8 74. ΓΔ {"΄, ἐλ, cett. — ἐλ. τότε 

καὶ μ΄. --- ὃ δὲ ϑύραμβος E'. — 4 διόν. γινόμενος. ἐλ. T. — ὃ ex ΓΔ 

addidi. — ἀπὸ τοῦ διον. codd. mixti et edd. — 4. 5 τοῦ £x τοῦ δύο 

4. — ὅ ἐξελθόντας ι". — 6 δὲ oi χορ. codd. mixti et edd. — τοῦτον 

πρᾶτον I. — 7.8 μ. τοῦ ἱππικοῦ τροχοῦ ( xógov (" ), τουτέστι {-στιν c" ) 

τοῦ ἅρματος, ὁπόσον ὅ. codd. mixti et edd. — 8 ἑππεῖα ι΄. — 9 ναῶν 

edd. inde ἃ Beckio. — διπλὰ ἐτώματα ξ', διπλᾶ ἀετώματα cett. codd. 

mixti et edd. — 11 Ante αὐ Χαρ. delevi ἢ οὕτως. — διονύσσου 

U. — 11. 12 ἐξέφανε U. — 14 Ad v. 30 scholium ἤγουν τὸ διπλοῦν 

ἀέτωμα τὸ ἔμπροσϑεν καὶ ὄπισϑεν τοῦ vaot τιϑέμενον legitur in b, 

Qt 

10 
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X t 4 ^ $37 - nd , , lod . ςὦυ 

Apys ὁ ἐν ταῖς οὐλίαις αἰγμαῖς τῶν νέων ἀνδρῶν; ἐν ὑμῖν 

δηλονότι. 
[d L4 

231—339. Th. Mota! ἀδύπνοος λέγει, ἢ ὅτε μουσιχωτατοε 

ἦσαν Κορίνϑιοι, καὶ ὅτε ἐν Κορινϑίοις χάλλιστοι ποιηταὶ ἐγένοντο, 
* “- » ὅ ὧν εἷς ἣν " Eacv.. ἀνϑεῖ δὲ ἐν αὐτοῖς ὁ " Apre, διότε πολεμε- 

, * « - 

χωτατοί εἰσι xal ἐν τῷ Περσιχῷ πολέμῳ χάλλιστα ἐξέλαμφαν.-. 

21—33. M. Πολλάχις δὲ ἔβαλον ὑμῖν ai ' Qpat ἐν χαρδέαες: 

ἀνδρῶν, τουτέστε πολλάχις δὲ ἔβαλον αἱ Ἶθραι ἐν χαρδίαις: 

ἀνδρῶν ὑμετέρων σοφίσματα ἀρχαῖα, ἤγουν ἐπινοέας τεχνῶν. 

10 πρώτον εὑρημένας, οὔπω πρότερον εὐρημένας. ἅπαν δ᾽ εὑρόντος. 
[7 d . - 

ἔργον, τουτέστιν ἀπασα δὲ ἐργασία τεγνιχὴ τοῦ εὑρόντος αὐτὴν.' 
4 , » , y Ld * ' * ἦ e ; 95 m. 

tZV ἀργὴν, 7t0t τοῦ ἐφευρόντος ἐστίν. at Χάρετες (29) τοῦ 

Διονύσου, ἤγουν αἱ ἑορταὶ αἱ τὸ ἐπαγωγὸν ἔγουσα:, αἱ παρὰ 
Ld , Cw , M o , τοῖς Κορινϑίοις ὑμῖν τελούμεναι δηλονότι, σὺν ὑμνῳ διϑυράμβῳ' 

15 βοηλάτῃ, τουτέστι γάριν βοὸς ἀδομένῳ, πόϑεν ἄλλοϑεν, 7 παρ᾽ 

ὑμῶν δηλονότι, ἐξέφανεν, ἤγουν ἐλαμπρύνϑησαν ; τίς δὲ ἄλλος 

ἔϑηχεν, avri τοῦ ἐπενόησε συμμετρίας ἐν χατασχευάσμασιν. 
ς , j Α - - . , ἊΔ 4 3 f . ἑππείοις, &yrt τοῦ πολεμιχοῖς ἤγουν τίς δὲ ἄλλος ἐπενόησε τὴν 
4 - c , " , xy 4 * - 

ἐν τοῖς ὁπλοις συμμετρίαν ; ἡ (29) τίς ἄλλος ἐπενόησεν ἐν τοῖς: 

90 ναοῖς τῶν ϑεῶν τὸν βασιλέα τῶν ὀρνέων τὸν διπλοῦν, ἤγουν τὸν: 

διπλοῦν ἀετόν, τουτέστε τὸ λεγόμενον ἀἕέτωμα; ἐν τούτοις δέ, 

2 δῆλον U. — 8 Lemma omm. ΓΖ, μοῖσα ἡδύπν. ('. — τοῦτο λέγει 

codd. mixti et edd. — 4 οἱ χορ. i". — ἤγουν ὅτι edd. — ἐν Κορίνϑῳ edd, 

inde ἃ Beck. — ποιηταί om. 44. — 5 Αἴσων edd., recte. — 7. Lemma. 

Πολλὰ δ᾽ ἐν χαρδίαις est in codd. mixtis et edd. — σύνταξις margo. 

μ' ξ΄. — 8 Qus post ἀνδρῶν leguntur, om. /" in spatio. — ἔβαλλον edd.. 

ante Beckh. — 9 Zust. μ΄. — 10 οὕπω no. εὗρ. om. q (habet v), in ὦ, 

cum probabiliter in marg. codieis archetypi legerentur, casu post 79oc 

(p. 389, 8) delata sunt. —- 11 δ᾽ £oy. [μ΄] edd. — 18 7fy. αἱορταί q. — 

15 βουλάτη a. — χάρις Vrat. — 16 ἐξέφαταν qv Vrat. ξ' et edd. ante 

Boeckh. — 18 ἑππείαις ξ΄. — δ᾽ ἄλλος ξ΄. — 19 τίς ἄλλως «. — 20 v. 

τὸν ϑεὸν aq. — 20. 91 ἢγ. v. διπλοῦν om. q. — 21 τὸν £y. 4. 
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, - ϑ [4 b - * LY ? 3 / P M , 

τουτέστι τοῖς Κορινϑίοις ayÜei, avri τού ἀχμάζει, περιφανὴς 
* E , , 

ἐστι, δύναμις ποιητιχὴ ἡδύπνους, ἤγουν ηδυμελῆς, τερπνὰ zpo- 
Li ὔ e. * , EU 5 ͵,.᾽΄.Ρ̓ f 

τείνουσα μέλῃ" ἐν τούτοις δὲ ανϑεῖ Ape, τουτέστε πολε- 

μεχὴ ἐμπειρία νέων ἀνδρῶν, ἐν αἰχμαῖς, ἀντὲ τοῦ ἐν μάχαις 

ὀλεϑρέαις. 5 

gl. 34, Ueov ὑπέρτατε. ---- μέγα. 

35. Germ. QÜóvoc xai νέμεσις οὐ διαφέρουσιν. φϑόνος ἡ 

νέμεσις, νέμεσις ὁ μερισμός. ἀφϑόνητος οὖν ὁ μὴ φϑόνον xat 
* 4 * — - , * - 

μερισμὸν xai διχασμὸν ἐμποίων ταῖς φημα:ς auta. 
] 35 » HEN , a - 3.“ * J χλλὸὲ , 

gl. 99. 77 00v μὴ νεμεσησῃ τοις αὕτων ἐπαίνοις, ἀλλά vtxgo 10 

αἴτιος γενοῦ, tva xat τούτων τυγχάνοιεν ἀεί. — 36. * xard. — 
73 - ἘΞ ὦ. — 87. τὸν τῶν Κορινϑέων. — ἀἐδυστύχητον. — διεξά- 

γων. — 38. ἐξόρϑου, χατευόδου τῆς τύγης τὴν εὐϑυὸδρομίαν. 

37. 38. Germ. Ὃ νοῦς" xal ὁ νέμων xai διοιχῶν τόνδε 

xai τοῦτον τὸν λαὸν τὸν ἀβλαβῆ, εὔϑυνε τὸν οὖρον xai τὴν εὐτυ- 15 
1 * 5 L 41) * ? [i ? “-“ -- ^ χίαν xai τὴν εὐδαιμονέαν 7) τὴν εὐϑυτάτην χίνησιν τοῦ Ξενοφῶων- 

τος δαίμονος, τὸν ὑπάργοντα ἀπὸ τοὺ δαίμονος xat τῆς tUyTe, 
» 9 ^ - 41 o9 L] / LI J 

ἤγουν ἀπὸ cov Μοιρῶν. 7; οὕτω. xat νέμων xai φυλάττων τόνδε 

τὸν λαὸν ἀβλαβῆ, εὔϑυνε τὴν εὐτυχέαν τοῦ Ξενοφῶντος τὴν ἀπὸ 
- ^ 1 b , “ τοῦ δαέμονος οὖσαν οὔριον xat εὐδιεινῆν. 20 

gl. 39. * ἐγχωμιαστιχὸν νόμον. — 40. τὸν ὕμνον" εἰ γὰρ 
€» 0À , $7, - , A w Ω P d $ 

7 ὑμπίαὰ αἰτία τῆς ytx»o, xat. τῶν μνῶν αρα αἰτία. —— 

1 τουτέστι] ἤγουν ᾳ ξ΄. — £v τοῖς χορ. 4. — 9 ἤγουν omm. 

q et edd. ante Bockh. — 4 ἐμπειριμνέων Vrat. --- ὅ ἀλοτρίαις &- 

— 7 Ad totum scholium hzc annotavit Mommsen: «H:ee aut 

subabsurda aut mutila sunt». — οὐ ego addidi. — 8 οὖν ego addidi 

et post μερισμός punctum posui. — 14 Post Ὁ delevi δέ. — χαὶ 

ὃ δ. Mommseni ed. — 17 δαίμονος Mommsen addidit. — 18 Moo 

periit in U, addidit Mommsen cum dubitationis signo. --- οὕτως 

U. — 80 o. sav U perforata charta. --- οὖρον U, οὐρίαν coni. 

Mommsen. — εὐδιαινήν Mommseni ed. 
, 
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41. ὁμοῦ, ἤγουν ἐν μεᾷ ἡμέρᾳ. — 48, ἐπέτυγεν ἐν ταὐτῷ. — 

πεντάϑλου xai δρόμου. 
LÀ - P 

94—44. M. 'Q Ζεῦ πάτερ &Coye, εὐρύ, ἀντὲ τοῦ μεγάλως, 

χραταιῶς ἀνάσσων τῆς ᾿θλυμπίας, γενοῦ χατὰ πάντα τὸν γρό- 

ὄνον ἀφϑόνητος, ἀντὲ τοῦ οὐχ ἐῶν ἐπιτέϑεσϑαι φϑόνον τοῖς 

n0 

ἔπεσε τούτοις τοῖς ἐπ᾽ αὐτοῖς, τουτέστι τοῖς ὕμνοις. ἐπίφϑο- 
L4 , v , e X . voy τὸ ἔχον φϑόνον, ἤγουν τὸ φϑονούμενον᾽ ἄφϑονον τὸ γω- 

Ἃ 

ple φϑόνου γινόμενον ἢ διδόμενον, οἷον ἄφϑονος γάρις ἡ χωρὶς 

φϑόνου διδομένη, xat ἄφϑονος πρᾶξις ἡ γωρὶς φϑόνου πρατ- 
* - ^ 

rouévy' ἀφ᾽ οὐ ἄφϑονος πλοῦτος ὁ πολύς, xai ἄφϑονον πλῆϑος 

ὁμοέως ἀντὶ τοῦ πολό. ἀφϑόνητος δὲ ὁ μὴ φϑονούμενος" ἐνταῦϑα 

δὲ τὸ ἀφϑόνητος ἐπὲ ἐνεργείας χεῖται. χαὶ τόνδε (37) τὸν λαὸν 

τοῦ Ξενοφῶντος νέμων, ἤγουν διοιχῶν, ἀβλαβῆ, ἐπιῤῥηματιχῶς 
3 N uil. 2 * 3 ! Ψ » ? bd 

ἀντὲ τοῦ ἐν ἀσφαλείᾳ, ἐν εὐτυχίᾳ, εὔϑυνε, ἤγουν εὐόδου, τοὺ 

δαίμονος αὐτοῦ δηλονότι, ἤγουν τοῦ ϑεοῦ τοῦ διοιχοῦντος 

αὐτῷ τὸν βίον, τὸν οὖρον, τουτέστι τὸν οὔριον ἄνεμον, μεταφο- 

ριχὼς ἀπὸ τῶν νεῶν, ἀντὶ τοῦ τὴν εὐτυχίαν. οὖρος γὰρ ποιητι- 
^ - - ^—- -- * , 

χῶς ὁ ἀπὸ τῆς οὐρᾶς τοι τῆς πρύμνης τῆς νεὼς ἐπιτήδειος 
») a Ld t p» ! , 5 9 * * . 9 
ἄνεμος, ὃν οὔριον οὗ πεζογράφοι φασίν, ἀφ οὐ xat τὸ F6 

LI , « 

οὐρίας πλεῖν. ἀπόδεξαε δὲ τὸν νόμον τὸν ἐγχωμεον, ἀντὶ τοῦ τὸν 

8 ὕπατ᾽ εὐρύ esí lemma in /", ὕπατ᾽ εὐρὺ ἀνάσσων in cett. 
codd. mixtis et edd. — σύνταξις margo u' ξ΄. --- 6 ἔπισι a, ἔπεσσε 
ξ΄, — 6. 7 ἐπίφϑον δὲ ἔχον (΄. — 7 ἤγουν aq«' & et Mosch. Syll. 
8. l. φ, ἥτοι cett. — ἤγ. τὸ «9. om. v. —8 ἤγουν a q, ἣ cett. (etiam v) 

et Syll --- διδόμενον ἢ γενόμενον «" et did. ἢ yw. est in. Syll. — 

χάρις fj om. a. — 9 διδομένη aqv«' et. Syll, γινομένη Vrat. u' ξ΄, 

γενομένη edd. — 11 τοῦ xata πολύ «ι". — ἀφόνητος μ΄. — 12 Que 

post xai τόνδε leguntur, desiderantur in /". — 14 εὖτ. δὲ εὖϑ. ξ΄. — 

15 δηλονότι ex aqv addidi. — 17 τὴν av ξ΄, τουτέστιν q, omm. cett. 
— De voce οὖρος cf. Mosch. Syll. s. v. οὐρά. — οἶἷρος μ΄. — 
19 οἱ ex aq ξ' addidi. — 19. 20 ἐξουρίας u'5&'. — 20 màr&v (sie) 

"Vrat. — Ante ἀπόδεξαι lemma δέξαι δὲ οἱ στεφάνων est in codd. 

mixtis et edd. — σύνταξις margo μ' ξ΄. — τὸν post to? om. ξ΄. 
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ἐγχωμιαστιχὸν τῶν στεφάνων αὐτοῦ, ὃν ἐπάγεται ἀπὸ τῶν γω- 

pla» τῆς Πίσης (4. 1) νεχῶν, ἀντὶ τοῦ νεχήσας, τὸν δρόμον τοῦ στα- 

δίου, ἤγουν τὸ στάδιον, ἅμα τῷ πεντάϑλῳ. ἐλέγετο δὲ στάδιον 

μὲν ὁ τόπος, ἐν ᾧ ἔτρεχον" ἦν δέ, φασί, διαστήματος πήχεων 
τριαχοσίων᾽ πένταϑλον δέ, ὃ εἶχεν ἐν ἑνὶ γρόνῳ τὰ πέντε ταῦτα, 5 

πυγμήν, πάλην, δίαλμα, δίσχον xai δρόμον. οὐχ ἐπέτυχεν 

οὐδαμῶς πρότερόν τις ἀνὴρ ϑνητὸς τούτων, ἀντὲ τοῦ τούτου 

τοῦ πράγματος, τουτέστι τοῦ νιχῆσαι ἐν μιᾷ ἡμέρᾳ ταύτας τὰς 

50 νέχας. 

gl. 45. ἘΠῚ ἐστεφάνωσαν. — πλόχαμοε" ἐνταῦϑα  yóp10 

σέλινα ἐδίδοτο ἀϑλα. --- 46. * 4 ἐν τῷ ᾿Ισϑμιαχῷ ἀγῶνι. — 

47. ἐχλάμφαντα. --- * τά. — ἤγουν ὁ τῶν Νεμέων ἀγὼν οὐχ 

ἐναντιοῦται αὐτῷ ἐνέχῃησε γὰρ xai τοῦτον. — 48. * αὐτοῦ. — 

* * οὕτως ἐχαλεῖτο. — " t ἤγουν ἐν τῇ ̓ θλυμπίᾳ. — A9. λαμ- 

πρότης. --- ἐχ δρόμου νέίχης. — 90. * ἐν τῇ. — 51. * * χαί. -- 15 

* ἤγουν ἐν μιᾷ ἡμέρᾳ. — 92. * * χαί. --- ** rais λεπτογυίοις" 

τοιαύτῃ yàp 7, ̓Αττεχή. — 93. ἤγουν ἐν Παναϑηναίοις. --- δίαυ- 

λον, ὁπλιτιχὸν δρόμον xai στάδιον. --- ὅ8. ἡ ταχεῖα " ἤγουν τρέα 

ἔργα χατορϑώσας ἐστεφανώδη. 

91—955. Germ. Μηνός τέ οἱ] μετὰ τοῦ μηνός τε τοῦ 30 

αὐτοῦ τρία ἔργα χάλλιστα 7j ποδαρχὴς ἡμέρα ἐν ταῖς χρανααῖς 

2 δύο post νικήσας addunt codd. mixti et edd, — 1o» (sic) δοόμον 

add. m. 1. in marg. Vrat. — 3 πετάϑλῳ u'. — 8. 4 Verba ἐλέγετο δὲ 

“στάδιον μὲν ὁ τόπος in Vrat. ante τοῦ σταδίου leguntur; in eodem y. 

(sic) ante £v ᾧ scriptum extat. — 4 ὁ τρόπος ξ'. — φασὶν q. — 9. 

“πήχεων τριαχοσίων (διαχοσίων | cod. Gott.) διάστημα codd. mixti, Syll. 

.8. V. στάδιον οὗ edd. — ὅ τριαχ.] T a. — ἐν omm. a et Syll. s. v. 

πένταϑλον. — ἐνὶ a. — δρόμῳ a qv μ' Syll. et edd. ante Beckium. — 

7. ἄϑλα ταῦτα Syll. — E post ταῦτα est in Vrat. supra ταῦτα in gu, 

“στίχος margo &'. — 6 πάλιν Vrat. ξ΄. — ἀπέτυχεν q. — 8 τοῦ post 

tovt. om. μ΄. — 20 μηνὸς τὲ οἱ u. t. μηνὸς τὲ U et Mommaseni ed. 
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' AO ávare (λέγει δὲ ἔργα χάλλιστα τοὺς στεφάνους ) ϑῆχε xat 

ἔϑηχεν ἀμφὲ ταῖς χόμαις αὐτοῦ. 
gl. 36. "1 ἑορτὴ ' Aüzvac ἐν Κορίνθῳ. --- ἔργα ἀνέϑηχεν. 

αὐτῷ χάλλιστα.. 

56. Th. 'EAÀorta ἑορτὴ ᾿Αϑηνᾶς ἐν Κορίνϑῳ. Δωρεεῖς 
μετὰ ᾿Πραχλειδῶν ἐπιδέμενοε Κορινϑέοις χαὶ Κόρινϑον χειρω-. 

σάμενοι ταύτην φλογὲ ἔχαιον. φυγοῦσαε οὖν αἱ, Κορίνϑεαι παρ- 

ϑένο: εἰς τὸν τὴς ᾿Αϑηνᾶς βωμόν, ὅπως σωϑεῖεν, αἱσϑομένων: 

Δωριέων xai πῦρ ἐμβαλόντων εἰς τὸν ναόν, αἱ μὲν ἄλλαι τῶν- 

παρϑένων ἔφυγον, ᾿ λλωτιώνῃ δὲ μετὰ τῆς ἀδελφῆς Füpurta - 

νῆς χατεφλέχγϑη. λοιμοῦ δὲ ὕστερον γενομένου ἔγρησεν ᾿Αϑηνᾶ, 

μὴ πρότερον παύσασδαε τὸν λοιμόν, πρὶν τὰς τῶν χαταχαεισῶν. 

παρϑένων ψυχὰς ἐξιλεώσασϑαι xai ἱερὸν ᾿Αϑηνᾶς ᾿λλωτίας: 

ἱδρόσασϑαε" ὃ δὴ xal γεγένηται. ἕτεροι δέ φασε διὰ τὸ ἑλεῖν. 

τὸν Πήγασον ἐν γαλινῷ ὑπ᾽ ᾿Αϑηνᾶς δοϑέντε Βελλεροφόντῃ πα-- 

νήγυριν xai ἱερὸν ' Βλλωτίας ᾿Αϑηνᾶς ὑπ᾽ αὐτοῦ γεγενῆσϑαι, 7 

τοῦτο τὸ ὄνομα ἐσχηχέναι τὴν πανήγυριν xai τὸν ναὸν ἀπὸ τοῦ. 
ἐν Mapa «v: ἕλους. ἔστι γὰρ ἐχεῖ ἄγαλμα ᾿4ϑηνᾶς ᾿ Βλλωτέας.. 

1 χάλλιστα ἔργα Mommseni ed. — 5 Ἑλλώτια ἑορτή tantum legi-- 

fur in /", cetera desunt in spatio; in marg. «ἐλλώτεα vocabular... 

adscriptum est. — Lemma ἱστορία, ὅπως ἑλλώτια (ἐλλώτια E ) ἡ ἀϑηνᾶ 

(ἀϑηνά & ) est in u'&£', ἱστορία in edd. — ἐλλώτια E'. — ἀϑηνά u'. — 

2 χορένϑιοι Vrat. μ' et edd. ante Beck. — 8 βωμόν] ναόν Heyne 

(tacite), Boeckh. — ἥα c. 44. — 9 δωρίων I — 9.10 τ. παρϑ.] παρ-- 

ϑένοι T. — 10 ἑλλωτιώνη A4 cum schol. vet., ἐλλωτιό D ἐλλωτία ξ΄.. 

ἑλλωτία cett. — 10. 11 εὐρυτιόνης TI, Εὐρυτιανῆς edd. ante Heyn. — 

19 τὸν λ. παύσ. ξ'. — ρηπαύσεσϑαι edd. inde a Beckio, non necessario.. 

— πρὶν ἂν τ. v. 4. — χατακεισῶν 4, χαταχλεισῶν ξ΄. — 18 ἐξι- 

λεώσονται codd. mixti, ἐξιλεάσωνται edd. ante Heynium, ἐξιλάσωνταε 

Heyne, Boeckh. — ἐλωτίας Γ. — 14 ἱδρύσωνται codd, mixti οὐ edd. 

— 15 πήγασσον A4. — τῷ ante Βελλ. add. edd. inde 8, Beckio. — βελλε- 

ροφόντι & et ed. Ro. — 16 ἐλλωτίας ξ΄. — 18 ἐλλωτίας Γ ξ'. 
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A45—506. M. 4ύο δὲ στέφανοι ἀπὸ σελίνων πεπλεγμένοι 

ἐστεράνωσαν αὐτὸν φανέντα, ἤγουν παῤῥησιασάμενον, ἀγωνισά-. 

μένον ἐν ᾿Ισϑμιάσιν, ἀντὲ τοῦ ἐν τῷ ἀγῶνε τῷ ἐν ᾿᾿Ισϑμῷ. σημείω- 

σαι, ὅτι οὐ μόνον πέτυς ἐδίδοτο ἐν τῷ ᾿Ισϑμῷ, ἀλλὰ χαὶ σελίνου 

στέφανος, ὥσπερ ἐν τῇ Νεμέᾳ᾽ πλὴν ἐν μὲν τῷ᾿᾿Ισϑμῷ ἀπὸ ξηρῶν 

σελίνων, φασέν, ἐπλέχετο ὁ στέφανος, ἐν δὲ τῇ Νεμέᾳ ἀπὸ γλω- 

ρῶν. xal τὰ Νέμεα οὐχ ἀντιξοεῖ, ἤγουν οὐχ ἀντέχειταε τούτῳ 

τῷ Ξενοφῶντι" νενέχῃχε γὰρ xal ἐν αὐτοῖς. τοῦ πατρὸς δὲ (A8) 

αὐτοῦ τοῦ Ξενοφῶντος, τοῦ Θεσσαλοῦ, φήμη λαμπρὰ τῆς ἀρετῆς 
τῶν ποδῶν ἀνάχειται, ἀντὲ τοῦ ἐπιχρατεῖ, παραμένει ἐπὶ τοῖς 10 

ῥεύμασι τοῦ Ἀλφειοῦ, ἤγουν ἐν τῇ ̓ θλυμπίᾳ (Θεσσαλὸς ὁ ἀπὸ 

Θεσσαλίας" ἐνταῦϑα 9$ ὄνομα χύριον ὁ Θεσσαλός) ἐν τῇ Πυϑοῖ 

τε ἔσγεν, ὁ Θεσσαλὸς δηλονότι, χλέος νέχῃς σταδίου xai διαύλου 

ἡλίῳ ἀμφ᾽ ἑνί, ἀντὶ τοῦ ἐπὶ μεᾷ ἡμέρᾳ, xat ἐν τῇ ̓ Ἁττιχῇ (93) τῇ 

τραχείᾳ ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ μηνὸς ἡ ἡμέρα ἡ τοῖς δρόμοις διαρχοῦσα, 16 

ἤγουν 7) ἱχανῶς τοῖς δρόμοις ἀνατεϑειμένη, τρία ἔργα χάλλιστα, 

ἀντὲ τοῦ τριῶν ἔργων χαλλίστων στεφάνους ἔϑηχεν ἐπὶ τῇ 

γ 1—7 Νέμεα om. «᾿ in spatio. — 1 Lemma δύο δ᾽ αὐτὸν ἔρεψαν 
est in codd. mixtis et edd. — σύνταξις margo μ΄ ξ΄. — δὲ om. q. — 
2 ἐστεφάνησαν a. — ἢ. 8 ἀγωνισάμενον ἀγωνισάμον (sic) ἐν a. — 8 

᾿᾿Ισϑμιάδεσσιν edd. — τῷ ante ày. omm. v ξ΄. --- ἐν ἰσϑμῷ av Vrat. u, 
ἐσθμῷ q ξ΄, ἐν  Io9uot ed. Οχ., ᾿Ισϑμοῖ cett. edd. — 8. 4 σημ. — ᾿Ισϑμῷ 
om. ξ' in spatio. — σημείωσαι περὶ τῶν ἐκ σελίνου στεφάνων margo 
μ ξ΄. — ὅ τῷ ᾿Ισϑμῷ) τῇ νεμέα q. — 6 ὃ om, v. — 8 χαὶ excidit apud 

Heynium (in fine versus) et Beckhium. — 9 τοῦ ante .£ev. om. q. — 
φημὶ &", om. μ΄. — 11. 12 ὃ ἀπὸ Θεσσ. om. /". — 129 δέ om. q. — 

13 τε] δέ v. — κλέος om. μ΄. — 14 ἡλίου v. — ἀμφ᾽ ἑνί q v, ἀμφενέ 
α ἀμφὶ ἑνὶ cett. — ἐν u, aq, ἐπὶ u cett. (etiam v w). — 14. 16 
τῇ τραχ.Ἷ τετραχεία ξ΄. — 15 et 16 «Post ἐπὶ τοῦ αὐτοῦ μηνὸς male 
Call. (non Br.) plene interpungit. sed :&que male Ox. habet ἡμέρα. Mox 
pro ἀνατεϑειμένη, quod Ox. nescio unde habet, ex Call. Br. reposui 
ι(ἀνατιϑεμένη.» Beck, sed recte Heyne et Boeckh ἀνατεϑειμ., qus codi- 
cum scriptura est, reduxerunt. — 7 ante 7u.ex aqv|' addidi. — 7] 
v μ΄. — 16 ἡ ante /x. om. Vrat. — 17. 1 ἐπὶ τῆς χεφαλῆς (". 
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χεφαλῇ αὐτοῦ" -cà ᾿λλωτια δέ (ἑορτὴ δὲ ἦν αὕτη τῆς ᾿Α4ϑη- 
νᾶς ἐν τῇ Κορίνϑῳ) ἑπτάχις ἔϑηχαν δηλονότι στέφανον ἐπὶ ταῖς 
χόμαις αὐτοῦ. ' 

gl. 57. ἤτοι τῷ ᾿Ισϑμῷ, παρ᾽ ᾧ τελεῖται Ποσειδῶνος πα- 

δνήγυρις ἐξ ἀρχῆς νενομοϑετημένῃ. — 1 Ποσειδῶνος. — 58. 
* -ὦ -- 

οὗτος πατὴρ Θεσσαλοῦ. — * * αὐτοῦ. --- πλείονες ὧν ἔφην. ---- 
99. * χολούϑησαν αὐτῷ, τῷ θΘεσσαλῷ. ἔστι δὲ τὸ ἔφονταε 

ἀντιγρονισμός, ἢ τὸ μέλλον μαντευόμενος λέγει. τούτου δὲ 
à - , 1 I P^ y , 60 vrog ζῶντα νοήσεις τὸν [lrotódwpoy. — ἄγαν τέμιαι. ---- 60. 

10 εὐφημίαι. 

20 

56— 60. Germ. Ὃ νοῦς. ἐν δὲ τοῖς τεϑμοῖσι τοῖς apgrá- 

Aote* οὗτοι γὰρ τοῦ Ποσειδῶνος νόμιμος ἀγῶνες" σὺν τῷ 

Πτοιοδώρῳ πατρὲ αἱ τέρῴφεες αἱ ἀοιδαί τε ai. ἐρέτιμοι μαχρό- 

repat Éfovrat xal γενήσονται. 7| οὕτως ἐν δὲ τοῖς ἀμφιάλοις 

reU tots τοῦ Ποσειδῶνος ai ἀοιδαὲὶ αἱ τέρῴεις xat αἱ τοὺ Τέρ- 

doo, αἱ ἐρέτεμοι xat αἱ τοῦ ᾿ριτέμου σὺν τῷ πατρὶ τῷ ἤτοιο- 

δάρῳ μαχρότεραι ἕφονται. 

gl. 60. πολλά. --- 61. ἐν τοῖς Πυϑέοις. --- Ξενοφῶν, θεσ-- 

σαλέ, Πτοιόδωρε. — 62. ἤτοι τῇ Νεμέᾳ, ἔνϑα ᾿Ηραχλῆς ἀνεῖλε 

τὸν λέοντα. 

96—02. M. ᾿Εν δὲ τοῖς ἀγῶσε τοῖς xarà νόμους τελουμέ- 

νοις τοῖς ἀμφιάλοις, ἤγουν τοῖς ἐν τῷ τόπῳ τῷ ἀμφοτέρωϑεν 

1 τὰ om. /". — ἐλλώτια a. — 1. 2 ἑορτή — Κορίνϑῳ om. ι". — 

ἑορτὴ δὲ ἦν αὕτη. bis legitur in μ΄. — 7 Glossa Thomana ἕψονταε 

(ἔψωνται & ἢ ἤγουν ἦκολ. ---- Πτ. in codd. mixtis et edd. inter scholia 

legitur. — Qus post lemma leguntur, om. ;" in spatio. — ἕψοντε 

A, quid in I'exstet, discerni vix potest, ἔψονται ξ΄. — 8 τούτω 

Δ. —9 νοήσειε Vrat. — πτοιόδορον wu , πτοιά δωρον ξ΄. — 11 Ante νοῦς 

delevi δέ. — 11. 12 Post ἀμφ. fort. £v τοῖς ᾿Ισϑμιακοῖς ἀγῶσιν e 8680]. 

vet. addendum est. — 18 ἀοιδαὶ τὲ U. — 21 Lemma ἐν δ᾽ ἀμφιάλοι- 

σιν est in codd. mixtis et edd. — Totum schol. om. /" in spatio. — 

22 τοῖς τὸ &ugp. ξ'. 



SCHOLIA AD OL. XIII. 399 

- 4 [ud ^ Φ 

ϑάλατταν &yoyrt, τουτέστι τοῖς ἐν τῷ ᾿Ισϑμῷ, ὧν ἔφορος ὁ 

Ποσειδῶν, μαχρότεραε, avri τοῦ μείζονες r£pdete (59) xai χατὰ 

πολὺ τέμεοι ὕμνοι Édovycat, ἀντὲ τοῦ ἕπονται, ἤγουν ἀχολουϑοῦ- 
w ω - ^ , 

σιν αὐτῷ δηλονότι σὸν τῷ πατρὲ αὐτοῦ cq Πτοιοδωρῳ. εἶτα 
Qt ἀποτείνων τὸν λόγον πρὸς αὐτούς qrat' xat ἐν τοῖς Δελφοῖς 

βαβαὲ τῶν ἀνδραγαϑημάτων ὅσα ἠνδραγαϑήσατε" xal ἐν τοῖς 

γόρτοις τοῦ λέοντος, ἤγουν xal ἐν τῷ περιορίσματι, τῷ τόπῳ 

ἔνϑα ὁ λέων ἐτράφῃ ὁ ὑπὸ τοῦ ' Πραχλέος ἀναιρεϑείς, τουτέστι 

χαὶ ἐν τῇ Νεμέᾳ (ἐν αὐτῇ γὰρ ἐτράφῃ οὗτος ὁ λέων) βαβαὶ 

δηλονότι τῶν ἀνδραγαϑημάτων ὅσα ἠνδραγαϑῆήσατε. 10: 

gl. 63. φελονειχήσω. --- πλείστοις ἀνϑρωποις. — 64. 

* &yexa πλήϑους. ---- * ὅσον μέν. — * xarà τό. --- 65. t ἤγουν 
5 Ἃ Π σ E! 3 -ὦ ς n 9 

οὐχ ἂν εἰδείην ὡστε λέγειν τὸν ἀριϑμὸν τῶν ὑμετέρων ἀδραγα- 

ϑημάτων. — 66. ϑαλασσίων. — * φάμμων᾽ — ** τῶν τῆς. 

ἄμμου λεϑιδέων. ---- * πληϑύν. ---- 67. * ὀφείλεται. ---- * t ἀχολου- 15 

Üei.— πράγματι. — συμμετρία. ---- * ἐνθυμηϑῆναι — * * ταύ- 

τὴν τὴν συμμετρίαν.--- 68. * πρεπωδέστατος. 

68---ό8. Th. Δηρίομαι πολλέσι] τοῦτο λέγει ἀντὶ τοῦ ἐρίσω 

ὃς τοὺς πολλοὲ ἡ τοῦ πλγϑ ov ὑμετέρων ἀν ὑγ- πρὸς τοὺς πολλοὺς zepi τοῦ πλήϑους τῶν ὑμετέρων ἀνδραγαῦγ 

μάτων, xai οὐδένα τῶν πάντων τοσαῦτα χατωρϑωχότα εὐρήσω 30. 

ἐπεὶ 03 πλήϑει ἀορίστως εἶπε, διὰ τοῦτό φησιν" “Ὡς μὲν σαφές, 

1 ϑάλασσαν v et edd. — ὁ omm. Vrat. u' ξ' et edd. ante Oxx. — 

2. 8 χατὰ πολύ &', xataxoAU cett. — 3 ὕμνοις v. — ὅ ἕψονται q. — 

7 ἀποτείνω Vrai.— 5—9 x«l ἐν — Νεμέα add. m. 1 (?) in marg. inf. 

libri qv. — 6 ἠνδραγαϑήσατο Vrat. — 8 ὃ ante ὑπὸ om. 4. — ἡραχλέος 

à qv, ἡράκλέους cett. — 9. 10 ἐν αὐτῇ — ἦνδραγ. om. q. — Ad v. 60" 

ὑμεῖς οἱ τρεῖς δηλονότι, av ὃ Ξενοφῶν, xal ὁ πατήρ cov ὁ Θεσσαλός, 

xai ὃ πάππος σου Πτοιόδωρος adscripsit ρ]οββδίου in b. — 18 Hoc 

scholium om. 4f. — Τὸ δηρ. codd. mixti et edd. — πολλέσι Γ' Vrai. 

μ' & et edd. ante Beck., πολέσι cett. — £o£éc« Vrat. — 20 χατορϑ. 

IY' u' ξ΄. — 21 φασιν ξ΄. — óouzv Vrat, ἐς μὴν cett. codd. mixti 

et edd. 
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ἤγουν πόσα lai ταῦτα τῇ τῇ ἀληδ eta, οὐ δύναμαι λέγει τὸν ἀρι- 

ϑμὸν τῆς φάμμου" ὥστε ὥσπερ τοῦτο ἀδύνατον, οὕτω xal τὸ 
- . ’ r1 ^ 

ταῦτα ázaptÜnraac0at. διὸ δὲ τὸ ἄμετρον πλῇϑος παραιτού- 

μενος ὡς ἀδύνατον, τὴν συμμετρίαν αἱρεῖταε xal φησιν᾽ ἕπεται 

5 δ᾽ ἐν ἑχάστῳ μέτρον, τουτέστε πᾶν πρᾶγμα συμμετρίαν ἔγει, 0 

δὴ xai ποιήσω σύμμετρα ἐχλεξάμενος. 

M. δΔηρίομαι, ἤγουν μάχομαι, φορτιχὸς γίνομαι πολλοῖς 
? /, E - , - b] , 

dyÜparrots δηλονότε zept τοῦ πλγϑοὺυς τῶν ἀνδραγαϑημάτων 
d € . M a , 3 - 3 Ἧ x o τῶν ὑμετέρων" xarà πολὺ μέντοι ἀχριβῶς οὐχ ἂν εἰδείγν ὥστε 
, 4 γ 1 ^ , - [ L4 

10 λέγειν τὸν ἀριϑμὸν τῶν φγφίδων τῶν παραϑαλασσέων, ἤγουν 
- Ι 2) om - λὲ / 3 -" ». 0 i ὃ [ τῆς ψάμμου, avrà τοὺ xacà πολὸ μέντοι ἀχριβὼς οὐχ av εἰδεέῃν 

3 5 “- , Y - € : , , , 

τὸν ἀριϑμὸν αὐτῶν λέγειν, ἤγουν τῶν ὑμετέρων ἀνδραγαϑημά- 
σ 4" * 3 -" , e , 

των, ὥσπερ οὐδὲ τὸν ἀρεϑμὸν τῶν ψηφίδων τῶν παραϑαλασσίων. 

ἕπεται δέ, ἀντὲ τοῦ προσήχει ἐπάγεσϑαι ἑχάστῳ πράγματι 
v - Α 

15 μέτρον, ἤγουν συμμετρίαν. τὸ νοῆσαι δὲ αὐτό; ἤγουν τὸ μέτρον, 

χαιρός ἐστιν ἄριστος; τουτέστιν εὐχαιρία, εὐστοχέα ἐστὶν ἀρίστῃ. 

gl. 69. μόνος. — * οἴχοϑεν xai ἀφ᾽ ἑαυτοῦ" — * * οἴχο- 

ϑεν. — τῶν KoptyOiev. — * ὁρμηδϑείς" — * ἢ χινηϑείς. — 10. 

* σύνεσιν. — * λέξων" --- βοῶν, ὑμνῶν. — *. ἀρχαίων — 

-90 τῶν πάλαι KoptyÜtov προγόνων. ---- 11. ἢ τὸ χατὰ πόλεμον xpá- 

* * xat, — ἡρωϊχαῖς, μεγάλαις. --- * ὀνδραγαϑέαες. --- τος. — 

79. * φευδηγορήσω. — * λέγων. — περί. — ὃς ἐχ Κορένϑου 

ἥν. — 13. συνετώτατον γαρύων. — μηχαναῖς" — * βουλαῖς. ---- 

74. ϑεῶν γὰρ τὸ μηχανᾶσϑαι ἐν ἀμηχάνοις ὥσπερ ἐχεῖνος. ---- 
^v ΓΔ 

25 * * σοῦ Ainrov. 

1 ἤγουν I, τουτέστι cett. — εἰσὶ D, ἐστί cett. — 9 ψάμμου Γ, ἄμμου 

cett. — 2. 8 καὶ τοιαῦτα Vrat. — 8 ἐπαριϑα. E'. — δὲ ex Γ' addidi. — 4 xc 

φησιν om. Γ΄ — 5 δ᾽ Γ, δὲ cett. — μέτρω Γ΄. — 9 χατὰ πολύ &, 

καταπολύ cett. — 11 ἀντὶ] αὐτὸ Vrat. — κατὰ πολύ ξ', καταπολύ cett. —- 

10—183 ἤγουν — παραϑ. om. q. — 11—193 ἀντὶ τοῦ — παραϑ'. bis scripta 

sunt in a, qui omm. cetera scholia omnia. — 15 συμμετρία v Vrat. u' ξ΄. 
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^ 75. Th. Διατέ ἐμνημόνευσε τῆς Μηδείας Κολχίδος οὔσης; 

xaí φαμεν, ὅτε ἡ Κόρινϑος πρῶτον αὐτῆς ἣν χτῆμα οὕτως" 

᾿ἡλωεὺς xai Aiyrye ὁ Μηδείας πατὴρ ἐγένοντο᾽ παῖδες ᾿Πλίου 

χαὶ ᾿Αντιόπης. τούτοις ὁ “ἥλιος διένειμε τὴν χώραν, xat ἔλαβεν 

᾿ἡλωεὺς μὲν τὴν ᾿Αρχαδίαν, τὴν δὲ Κόρινϑον Αἰγτης. Αἰήτης 
δὲ μὴ ἀρεσϑεὶς τῇ ἀρχῇ Βουνόμῳ μέν τινε “Ἑρμοῦ υἱῷ παρέ- 

δωχε τὴν πόλιν, εἰπὼν φυλάσσειν τοῖς ἐσομένοις ἐξ αὐτοῦ" 

αὐτὸς δὲ εἰς Κολχίδα τῆς Σχυϑέας ἀφιχόμενος χαὶ χατασχὼν 

ἐχεῖσε γώραν τινὰ ἐβασίλευεν. ᾿Ιάσων οὖν ἐλϑὼν εἰς αἰ τὸν δεὰ 

τὸ χρυσόμαλλον δέρας ἠράσϑη παρὰ Μηδείας, ἢ παρασχευά- 

σασα αὐτὸν λαβεῖν τὸ γρυσόμαλλον δέρας συναπῆρεν αὐτῷ 

πρὸς τὴν ᾿Ελλάδα ἄχοντος Αϊήτου. εἰρήχαμεν δὲ τὴν ἱστορίαν 

πλατύτερον ἐν τῇ τοῦ Λυχόφρονος παραφράσει. 
* * l. 75. * ἀπεναντέας" é£evavr(ae. — κγαρύων. — ξ 

, 

* χατασχευάσασαν. — πρὸς ' láaoya. — 16. σωστιχην. — * διὰ 

1 ἱστορία ὅπως £x Κορίνϑου μετώχησεν αἰήτης est in marg. 

ἐμ’ E. — 9 xal om. ι΄. — πρῶτον (1. πατρῷον) e schol. vet. ductum 

est. —  P.st οὕτως in edd. ante Bockhium ἱστορία est, quod 

uncinis ineluserunt Beck, Heyne. — 3 ἁλωεὺς /" et ed. Ro. — 5 ἁλω- 

tUc ed. Ro, — μὲν om. Γ΄ — δὲ om. ξ΄. — Κόρ. αἰήτην I.— 

6 Βούνῳ edd. inde & Beckio. — 6. 7. παρέδωχεν |". — 9 ἐχεῖσε 

I, ἐχεῖ cett. — 10 χρυσόμαλον I' Vrai. μ et edd. ante Beck. — 

ἐράσϑη Vrat. — 10. 11 ἠράσϑη — δέρας om. /". — 11 αὐτῶ 4. T. 
— χρυσόμαλον I' Vrat. et edd. ante Beok. — 192 ἀχόντος I. — 

14 Ad v. 75 hoe scholium legitur in MSS. f. y.: ἰστέον δέ, ὅτι τὸ 

χρυσόμαλλον δέρας ἣν τοῦ χριοῦ, ὃς τὸν Φρίξον εἰς KoAyióa διεπέρα- 

σεν, ἐχεῖ δὲ τοῦτο, ὥς φασιν, Φυξίῳ Δι ἔϑυσαν xal ἀπεχρέμασαν ἐν 

Ἥρεος ἄλσει, χαὶ ἐφύλασσε τοῦτο δράχων ὅσον πεντηχόντορος ναῦς 

μήχει τε πάχει τε, ὥς φησι Πίνδαρος (Pyth. IV. 486 sq.). — In iisdem 

codd. hoe scholium extat ad v. προπόλοις : Ἶστέον ὅτι τέχτων ὁ xa- 

τασχευάσας τὴν τοῦ Ἰάσονος ναῦν ὠνομάζετο ᾿Αργός, ὅϑεν xai ἡ ναῦς 

ἐχαλεῖτο ᾿Αργώ, καὶ χλένεται τῆς Ἀργόος καὶ ᾿Αργοῦς, τῇ ᾿Αργόϊ καὶ 
M! "Aoyoi. ἀπὸ τούτου καὶ ᾿Αργοναυτικὰ "AnoAAoviov. 

Scholía Pindar. ed. Abel. 26 
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/ 77 * . . Y -T- s - 9 - n" 9 
συνέσεως. — 11. * vaucatg* —— ἤτοι τῆς ἐν τῇ Apyot, οὺς dye- 

Aety Alice ἐβούλετο. 

69—77. M. ᾿Εγὼ δὲ ὡς ἔδιος xai οὐχ ἀλλότριος ὧν ἐν τῇ 
- . , N - 

χοινότητε ὑμῶν παραγενόμενος τὴν φρόνησίν τε ὑμνήσων τῶν 
, d , 3 d Ἃ .. 4 3 

πάλαι γεγενημένων ὑμετέρων ἀνδρῶν xal τὸν πόλεμον τὸν ἐν 

ταῖς ἀρεταῖς, τουτέστι ταῖς ἀνδρείαις ταῖς ὕρωσι προσηχούσαις, 

ot φεύσομαι zept τῆς Κορίνϑου, τὸν Σίσυφον μὲν ὑμνῶν δηλο- 

νότε πυχνότατον (73) παλάμαις, ἀντὲ τοῦ βουλαῖς, πράξεσι, 
, d c 3 * [4 t - € J τουτέστι συνετωτατὸον ὡς ϑεόν, xat τὴν ηδειαν ὁμνῶν ὁμοίως 

’ «Ψ E] 

ὡς συνετωτάτην τὴν ποιήσασαν ἑαυτῇ τὸν γάμον xat ἐναντιό- 
- , ΄- - /, 

τητα τῆς γνωμης τοῦ πατρὸς αἶτῆς, τὴν γενομένην σωτείραν 

τῆς νηὸς τῆς ᾿Αργοὺς xat τῶν προπόλων, ἀντὲ cot. τῶν ἐπεπελου- 

μένων αὐτῆς, ἤγουν τῶν ἐπιβατῶν αὐτῆς. χυρίως δὲ πρόπολος 

ὁ νεωχόρος. 

78. Tr. Ἰὸ ποτὲ πρὸς τὸ ἐδόχῃσαν συναπτέον, τὸ 
* e 4 * *, “ , δὲ τὰ δὲ πρὸς τὸ ἀλχάν, οὑτω" τὰ Ó3 ἐν αλχῇ ἐδόχησάν 

ποτε. | 
gl. 78. * τὰ 03 ἐν ἰσχύϊ πολέμου. — Óuváuer. — * ἔμπρο- 

σϑεν. — 79. τῆς Ἰροέας. — * t ἔδοξαν. 

80. Th. Οἱ Κορένϑεοε ἐπ ἀμφότερα ἡρίστευσαν ἐν ᾿ ἰλίῳ " 
Ll L] - Y / 4 - (0 . ' M - 

xai γὰρ τοῖς Ἰρωσὲ συνεμάγησαν xa τοῖς βλλῃσε" Ἰρωσὶ μὲν 

Τ[λαῦχος τὸ γένος εἰς Πελλεροφόντην ἀνάγων τὸν l'àaóxou τοῦ 

8 σύνταξις margo μί ξ΄. — Lemma ἐγὼ δὲ ἔδιος omisi cum qv. 

— 4 ὑμνήσω Vrat. μ' ξ΄. — 6 ταῖς om. q. — τουτέστι ex qv." ad- 
didi. — ἀνδρείαις qv et codd. Oxx., ἀνδραγαϑέαις cett. — 7. 8 δηλονότι 
om. q. — 8 Qus post xod£. leguntur, om. ε΄. — 9. 10 óg. ὡς q, ὁμοίως 

v & et codd. Oxx., ὡς cett. — 12 νηὸς τοῦ &oy. v Vrat. — προσ- 
πόλων edd. ante Bockhium..— τῶν] σῶν ξ΄, omm. qv (habet w). — 

13 ἤγουν — αὐτῆς ex qv et glossa Mosch. addidi. — πρόσπολος u' ξ’ et 
edd. ante Beckhium ; cf. Mosch. Syll.: πρόσπολος ὃ δοῦλος. πρόπολος 

δὲ χωρὶς τοῦ σ, ὃ νεωχόρος. — 16. 16 τὸ δὲ τάδε codd. et edd. ante 
Bockhium. — 16 τάδε ἐν Beck, Heyne. — 20 ἐν τῇ ἰλ. I. — 

21. 22 vro. μὲν γὰρ yÀ. ξ΄. — 292 τὸν γλαῦχον Vroi. ( wu. 
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Σισύφου, τοῖς δὲ ' Ayatois Εὐχγηνωρ ὁ Πολυείδου τοῦ μάντεως. 
ὅτε δὲ Εὐχγηνωρ Κορώϑιος ἦν, xai “θμηρος μαρτυρεῖ λέγων 

(Il. N 683): | 

ἦν δέ τις Εὐχήνωρ Πολυείδου μάντιος υἱός 

ἀφνειός € ἀγαϑός τε, Κορινϑόϑε οἰχέα ναίων, ᾿ 5 

gl. 80. ἤγουν ἐπ᾿ ἀμφοτέροις τοῖς πολεμίοις " Ely τε xai 
“γεν * 

Ἰρωσίν. — * cà μέρη. — * χατασχευάζειν. --- * τάγμα ἡ 
ko aud . - —— » c » , 3 [4 , 

νέχγν χατορϑοῦν νέχην. --- 81. ὁ Ebyyvop xai οἱ μετ 

αὐτοῦ Κορένϑεοι. — * ἤτοι σὺν τοῖς ' Ατρείδαις. --- 83. * ἀπο- 
* ἃ * λαμβάνοντες" — ἄγοντες, λαμβάνοντες. --- ἢ οἱ περὶ τὸν 10 

* * ὁ [λαῦχος xat οἱ περὲ αὐτόν. ---- * παντελῶς. --- J'4a0xov' — 

83. * t ἀπείργοντες" — τοὺς “Ἑλληνας. — 84. * t ἔτρεμον. --- 

* 4 EAiyves. 

85. T'r." Aecu Πειρήνης λέγει τὴν Κόρινϑον ἀπό τινος γυ- 

ναιχὸς οὕτω χαλουμένης. 15 

gl. 85. * ἐν τοῖς Δαναοῖς. ---- χαυγάμενος διηγ εἴτο. 

86. Th. *H τοῦ Ilootrou γυνὴ ἐρασϑεῖσα Βελλεροφόντου 

«ὧς οὐχ ἔσγεν αὐτὸν πειϑόμενον, χατεφεύσατο αὐτοὺ πρὸς τὸν 

ἔδιον ἄνδρα Προῖτον. xai ὃς πρὸς τὸν τῆς Δυχίας βασιλέα χη- 

δεστὴν ὄντα αὐτοῦ ᾿Ιόβατον ἀποστέλλει ὑπὶ αὐτοῦ τεϑνηξόμε- 20 

νον. ᾿Ιἰόβατος οὖν ἐχπέμπεε αὐτὸν xarà τῆς Χιμαέρας, ὑπ᾽ αὐτῆς 

1 πολυειδοῦ μ΄. — 1.  Εὐχήνωρ — ὅτι δὲ om. /". — 2 co- 

rinthius ilum (Ὁ)  homerum iliados XIII (om. μαρτ. à.) v". — 

5 τ᾽ om. /". — Κορινϑόδε Vrat. u'&' et edd. ante Beckium, apud 

quem errore Kogív9oós excusum est; etiam in Vrat. D. distincte 

Κορινϑόϑι legi testatur Boeckh. — 9 Ad v. 82 scholiasta in marg. 

interiore libri b hzc annotavit: σύναπτε τὴν ἀπὸ μετὰ τοῦ tigyov- 

τες. — 14 Hoc scholium om? etiam /". — πειράνας Vrat. — 

17 ἱστορία ὅπως (ὃ add. &') Βελλεροφόντης κατεπολέμησε χίμαιραν 

(χείμ. μ' € ) ἐ μ' & in marg. — 18 χατ. αὐτὸν Vrat. u ξ΄. ---- εἰς &. -- 

“τὸν om. ἐ", — 19 Προῖτον om. ι"". γ-- 20 αὐτοῦ om. /". — 21 πέμπει 

ξ΄. — χιμέρας T. 

26* 
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νομέξων αὐτὸν διαφϑαρήσεσϑαι. Βελλεροφόντης δὲ ϑέλων μετὰ 

τοῦ Πηγάσου ἵππου τὸν πρὸς τὴν Χίμαιραν ἐργάσασϑαι πόλε- 
μον, ἐπεὶ πολλὰ παϑὼν οὐχ οἷόστ᾽ ἣν αὐτὸν ὑποτάξαι, xaÜ" 

ὕπνους εἶδε τὴν ̓ 4ϑηνᾶν ἐγχειρίξουσαν αὐτῷ γαλινόν, xal ἀνα- 
στὰς ὕπα" εὗρε τὸ ὄναρ. ὅϑεν γαλινώσας τὸν ἵππον xai χατα- 

πολεμήσας Χίμαιραν ἔλαβεν ἀϑλον τὴν ϑυγατέρα ᾿Ιοβάτου 

᾿Αντίχλειαν, ἀφ᾽ ἧς ἔσχεν “ἱππόλοχον τὸν τοῦ Γλαύχου πατέρα. 

gl. 86. τῇ Κορίνϑῳ. --- * ἰδίου. ---- 87. * τοῦ Βελλεροφόν-- 

του" — * * τοῦ πάππου αὐτοῦ Μελλεροφόντου. --- * βασι--: 

λείαν" — Ἰ τὴν ἀσφάλειαν. --- * μέγαν" --- * * πολύν. — 
88. εἶναι. --- ἢ οἶχον. 

78—88. M. Τὰ δὲ ἀντὶ τοῦ xarà τὸ δέ, τουτέστι χαὶ χατὰ 

τὸ ἕτερον δὲ μέρος, ἤγουν xaà χατὰ τὸν πόλεμον ὃὲ πρὸ τῶν 

τειχῶν τοῦ [Mou ποτέ, ἦτο: πάλαι ἔδοξαν οἱ Κορώνϑϑιοι ἐπὶ ἀμ-- 

φότερα τὰ μέρῃ τῶν πολεμίων ἐν ἰσχύϊ τέμνειν τέλος, ἀντὲ τοῦ 

ἔγειν τὸ ἔξοχον" οἱ μέν (81), οἱ περὶ τὸν Κύχηνορα δηλονότι, 

σὺν τῷ γένει τοῦ ᾿Ατρέως τῷ προσφελεῖ αὐτῷ, δηλονότι tq 

' Árpet, τουτέστι σὺν τοῖς παισὲ τοῦ ᾿4τρέως τῷ ᾿4γαμέμνονε xat 

τῷ Meveláq, τὴν ᾿Ελένην xoutQovree, ἀντὶ τοῦ ζητοῦντες xopt- 

σασϑαε᾿ οἱ δέ, ἤγουν οἱ περὲ τὸν [λαῦχον, ἀπεέργοντες, roucé- 

att χωλύοντες πάμπαν. ἐχ τῆς Δυχίας γὰρ τὸν Γλαῦχον ἐλϑόντα 

σύμμαχον τοῖς Τρωσὶν ἔτρεμον οἱ “λληνες. τούτοις μέν (85), 

1. 2 χατὰ τοῦ ξ΄. ---- 3 τὸν om. Γ΄ — 5 ὅτπον T, πήγασαν (CS, πήγα-- 

σον cett. — 6 τοῦ ante'Iof. omisi cum Γ΄ ξ΄. — 7 ̓ ᾿ντίχλ. ex Γ' addidi. — 

12 Lemma τὰ δὲ χαί ποτε delevi cum q v. — σύνταξις margo u' 5&'. — 

τὰ δὲ om. Vrat. — ἀντὶ τοῦ bis est in ε΄, qui omm. cetera in spatio. 

— χατὰ τόδε q. — καὶ om. q. — 18 δὲ ex qvu & Ox. addidi. — χαε 

om. v. — μετὰ τὸν edd. ante Oxx. — τὸν om. Vrat. — 14 ZA/ov 

Vrat.— 15 τῶν πολέμων q vw. — ἰσχύει E'. — 16 τὸ] τί (Ὁ) g. — 

17 αὐτοῦ Vrat. u' et edd. ante Beck. — 18 σὺν ταῖς πεσὶ q. — 

19 τῷ] voi Vrat. 
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ἤγουν τοῖς Λυχίοις, ηὔχετο, τουτέστι διηγεῖτο φιλοτιμούμενος 

ἐν τῇ πόλει τῆς Πειρήνης τῆς πηγῆς, ἤτοι ἐν τῇ Κορίνϑῳ εἶναι 
"τὴν βασιλείαν τοῦ σφετέρου πατρός, avri τοῦ τοῦ ἑοῦ, ἤγουν 

τοὺ ἑαυτοῦ πάππου, τουτέστε τοῦ Βελλεροφόντου, xai μεγάλην 

χληρονομίαν xai μέγαρον, ἤτοι οἰχίαν, χαϑέδραν. 

gl. 89. τῆς ὄφεις περὲ τὰ νῶτα ἐχούσης Μεδούσης. — 

90. ὄντως. --- τῆς Κορνϑου. — 91. * * τὸν ἵππον. — * ἐπεϑυ- 

μῶν. — 99. * ἕως οὐ. — * αὐτῷ. --- * γρυσῆν περειχεφαλαΐαν 

ἔχοντα. — 93. ' 4ϑηνά. — ἐχόμισεν. 
^ o 

91—94. Germ. “0 νοῦς" ὃς xai ὅστις ὁ ελλεροφόντης 
MN * N à Ld b! PF ibd - M e , Ἁ ποτὲ ἢ xai ὄντως ποϑέων xal ζητῶν ζεῦξαι χαὶ ὑποτάξαι xai 

- ' , * tS - 9 , » * aAwoaa: τὸν ]ηγασον τὸν υἱὸν τῆς ἐφιωδοὺυς D'opyóvge ἀμφὲ 

τοῖς χρουνοῖς πολλὰ ἔπαϑε xai ὑπέστη, πρίν ye xat πρότερον ἡ 

χούρη Παλλὰς ἤνεγχε xai ἔδωχέν oi καὶ αὐτῷ τῷ βελλεροφόντῃ 

τὸν χγρυσάμπυχα χαλινόν. 

gl. 94. * ἐχ φαντάσματος. --- * zapayprua. — 9ὅ. * ἔργον 

φανερῶς" — * * ἤγουν φανερὸν τὸ ὄναρ ἐγένετο. --- ἡ ' Ava. 

— 96. βελλεροφόντα, τοῦ Αἰόλου ἀπόγονε. --- * * ἐν ἤϑει 

τοῦτο ἀναγνωστέον, οὐ xat' ἐρώτησιν" οὐ γὰρ ἠγνόει, εἰ xa- 

D eU et. | | 

97. Th. Φίλτρον ἕἵππειον λέγεε τὸν γαλινὸν τὸν διὰ μαχρὸν 

ἔϑος ὡσανεὶ προσφελῇ τοῖς ἵπποις ὄντα, ἢ τὸν ποϑούμενον ὑπὸ 

σοῦ χαὲ φιλούμενον" ζητεῖς yàp εὑρεῖν ἑππεχὸν δεσμὸν χατὰ τοῦ 

Πηγάσου. 

gl. 97. * εἶα. — * ποϑεινόν, ἐπεϑυμητόν. ---- * χαλινόν. ---- 

* δέχου. 

98. Germ. ᾿Αργάντα natpt] ἀργάντα νὸν οὐχγὲ τὸν λευ- 

1 τῆς Λυχίας q. — 8 τοῦ ante ἑοῦ omm. q ξ’ et edd. ante Boeckh. — 

D οἰχεῖαν ξ΄. — 10 Delevi xai ante ὃ νοῦς. — 129 Γοργόνος ὃ — 22. 23 

ὑπό cov ι΄. — 88 ζητεῖς γὰρ om. T. — 38. 34 ὃ. τὸν x. II. (Vrai.] 

edd. inde 8 Beckio. 
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xóv, ἀλλὰ τὸν διάδηλον τῷ μήῆχει xai ἔχδηλον τῷ μεγέϑεέ 
xal περιφανῆ" Ὅμηρος γὰρ μέλαν χελεύεται ϑύειν διὰ τὸ 

φοβερόν. | 

gl. 98. τῷ τῶν ἵππων δαμαστιχῷ Ποσειδῶνι. ---- τὸν χαλε- 

b νόν. — 99. * λευχόν. --- * πατρί] σοῦ" τῇ ἀληϑείᾳ BeAlepo- 
φόντης Ποσειθώνος ἣν υἱός, δοχῶν εἶνα: [λαύχου. 

89— 99. Μ0. Ὅς, ἤγουν ὁ Βελλεροφόντης, πάλαι τὸν Πήγα- 

σον τὸν ἵππον τὸν υἱὸν τῆς Γοργόνος τῆς ὀφιώδους, τουτέστε 

τῆς ὁμοίωσίν τινα ὄφεως ἐγούσης, ποϑῶν ζεῦξαε, avri τοῦ ὑπα--: 

10 rayety, τῷ χαλινῷ ὑποτάξα:, ὄντως πολλὰ ἔπαϑεν ἐπὶ τοῖς ῥεύ-- 

μασι τῆς Πειρήνης, δηλβνότι τῆς ἐν Κορίνϑῳ πηγῆς, ἕως &vey- 

χοῦσα ἔδωχεν αὐτῷ ἡ παρϑένος 7) ̓Αϑηνᾶ γαλινὸν γρυσάμπυχα, 

ἀντὲ τοῦ γρυσᾶ φάλαρα ἔχοντα, ἐν ὕπνῳ δηλονότι. ἐπάγεται 
γάρ" ἐξ ὀνεέρου (94) δ᾽ αὐτίχα ἣν ὕπαρ, τουτέστιν ἦν δὲ ἡὶ δόσις 

1ῦ αὐτέχα ἐχ τοῦ ὀνείρου ἕν τῷ φανερῷ. ἐφώνησε δὲ ἡ ̓ Αϑηνᾶ 
τῷ Bellepogóvry ἐν τῷ ὕπνῳ δηλονότι" χαϑεύδεις, ἤγουν. 
ὑπνωττεις, ὦ βασιλεῦ Αἰολίδη, τουτέστιν ἀπόγονε τοῦ Αϊόλου ; 

ἄγε δέχου τόδε τὸ φίλτρον τὸ τῶν ἵππων, ὕγουν τὸ φάρμαχον. 

τὸ πραὐντιχὸν τῶν ἵππων, xat τῷ πατρὶ τῷ σῷ τῷ Ποσειδῶνι,. 

40 τῷ δαμαστιχῷ τῶν ἵππων, ἤγουν τῷ ἱππιχῷ, δεῖξον αὐτό, ϑύων. 
αὐτῷ ταῦρον περιφανῆ, εὐτραφῆ. 

2 μέλανα coni. Mommsen, fort. recte. — 5 Glossa Thomana. 

πατρὶ δεῖξον (lemma omm. /"u")] ὅτι τῇ — [λαύχου in codd. mixtis 

et edd. inter scholia legitur. — 6 Verba ἥν — Γλαύχου in I' evanue- 

runt. — 7 Lemma ὃς tàc ὀφιώδεος delevi cum qv. — σύνταξις margo. 

μ' ξ΄. — ito. (CU. — 7—15 πάλαι — φανερῷ om. /' in spatio. — 

8 τὸν ante (xov omm. edd. — γοργόνης μ΄. --- ὠφεώδους Vrat. u. — 

10 οὕτως q Vrat., ὄντως v5, οὕτω cett. — 18 χρυσὰ ξ', yovo (sic 

4. — χρυσαφάλαρα Vrat. — 14 δ᾽ αὐτίκα erasum est in u'. — 17 ὦ 

Bac. αἰολίδη qvE', o rex αἰολέδη «", ὦ αἰολ. Bac. cett. — 19 τῷ ante 
πατρί om. Vrat. — τῷ σῷ om. q. — 20 ϑύων] ϑεῖον ξ΄. — 21 εὐτρ. om. v.. 
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w 

gl. 100. * ἡ μελανείμων ᾿Αϑηνᾶ διὰ τὸ ἐν βάϑει χεῖσϑαι 

τὴν γνῶσιν" --- ἡ μέλαιναν αἰγίδα φοροῦσα. ---- χοιμωμένῳ. ---- 

101. * ἡ 40,va. -"- * τοσαῦτα. 

102. Germ. "ἔπαλτο ἀντὶ τοῦ ἀνηγέρϑη xai ἀνεπήδησεν 
ὁ Βελλεροφόντης. 

gl. 102. * ἐνομίσϑη) — ἐφάνη.---- ᾿ ἀνωρμη ϑη) — ἀνεπήδησε 
ιτοῦ ὕπνου. — * 

, ᾿ Pd 

μενον. — * χρατήσας. — τὸν ϑαυμασίως ἀναφανέντα αὐτῷ 
ὁρμητιχῷ " — συντόμῳ. — 108. * πλησίον χεί- 

χαλινόν. 

104. Th. Σύναπτε τὸ Κοερανέδᾳ πρὸς τὸ μάντεν. ὁ γὰρ 

Πολύειδος οὗτος μάντις Κοιράνου υἱὸς 3v, ὃς xai προὐπέϑετο 
βελλεροφόντῃ χαταδαρϑεῖν παρὰ τῷ τῆς ᾿Αϑηνᾶς βωμῷ, ὡς 

ἐχεῖϑεν ἐσομένης αὐτῷ τῆς τοῦ ζητουμένου λύσεως. 

gl. 104. ἢ. ἐντόπιον. — * Πολύειδον. — * γχαέρων. — 
105. ἀπόβασιν. --- 106. * * τοῦ συμβάντος. --- πώς. — * ἐν. 
— 107. * ᾿Αϑηνᾶς. --- "' ἐχοιμήϑη. — * φκατά. -- 108, μαν- 

τείας. — " πώς. — 109, αὐτῷ. — * ' AUzyc. — 110. δϑυγάτηρ, 

ἡ Aüyva. — ἔδωχεν. 

111. Th. δαμασέφρονα γρυσὸν λέγει, ὃν ἔμπροσϑεν 

εἶπε γρυσάμπυχα χαλινὸν ὡς τὰς φρένας τῶν ἵππων δαμάζοντα 

xat εὐπειϑεῖς ἐργαζόμενον" 7; διότε ὁ γχαλινὸς. γρυσοῦς ἦν, ὁ 
δὲ χρυσὸς πάντων ἀνϑρώπων δαμάξεε xal ze(Üec τὰς φρένας. 

gl. 111. * δαμάξοντα τὴν ἔπαρσιν, ἤγουν γρυσοῦν χαλε- 

vóv* — τὸν δαμάσαντα τὰς τοῦ Πηγάσου φρένας χαλινόν. --- 

10 τῶ χοιρ. ξ΄. --- χοιρανίδα μ΄. ---- 12 ὡς] καὶ Γ. ---- 19 Notula Tho- 

mana in 7'in margine quidem, sed non inter scholia legitur, neque 

in numero glossarum "haberi potest. In cett. codd. (Vrat. ε΄ μ΄ &') inter 

scholia legitur.— χρυσὸν omm. edd. ante Bockh. —A£yecom. Γ΄ — ἔμπρο- 

σϑεν Γ, πρόσϑεν cett. — 20 xovo.] χαλκοῦν (? ὃ) ex I' enotavi. — ὡς] τὸν 

I. — 21. 22 ἣ — φρένας in I'solo exstant. — 22 In I'inter πάντων 

et &v99. aliquot littere evanuerunt, quarum prima 7 fuisse videtur. 
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* * * * τὸν γρυσοῦν yÓAtvoy. — * * τῷ. ὀνεέρῳ. — 118. * παρε- 

χελεύσατο. --- ὁ μάντις. — ἢ αὐτόν" — τὸν Βελλεροφόντην. 

100—119. M. Τοσαῦτα ἔδοξεν εἰπεῖν αὐτῷ ἐν νυχτὲ 

ὑπνώττοντε ἡ παρϑένος, τουτέστιν αὶ ᾿Αϑηνᾶ, ἡ χυαναιγές, 

δ7γουν 7, μέλαιναν ἔγουσα αἰγέδα. ἀνεπγδησε δὲ ὁ Βελλεροφόντης 

γενόμενος δηλονότε ἐν ὀρϑῷ ποδέ" map ἑαυτῷ δὲ χείμενον 

εὑρὼν τέρας, ἦτοε ϑαῦμα, τουτέστε τὸν γαλινὸν οὕτω ϑαυμα- 

σίως φανέντα, τὸν ἐπιχώριον (104) μάντιν τὸν Πολύειδον τὸν 

υἱὸν τοῦ Κοιράνου ζητήσας εὗρεν ἀσμένως, ἤγουν μετὰ περιχα- 

τ0ρείας, xai ἔδειξεν, ἀντὲ τοῦ ἐδήλωσεν αὐτῷ πᾶσαν τὴν τελευτήν, 

ἤγουν τὴν ἀπόβασιν τοῦ πράγματος, ὅπως τε ἐν τῷ ναῷ τῆς 
ϑεᾶς, ἤτοι τῆς Αϑηνᾶς, ὕπνωσε χατὰ τὴν νύχτα μετὰ τὴν (108) 

μαντείαν ἐχείνου" ἐχεῖνος γάρ, ὡς ἔοιχεν, ἔχρησεν αὐτῷ ἀμη- 

χανοῦντε περὲ τῆς χατασχέσεως τοῦ Πηγάσου ἀπελϑεῖν xai 

15 χαϑευδῆσαι éxet* ὅπως τε παρέσχεν αὐτῷ τὸν χρυσοῦν χαλινὸν 

τὸν δαμάζοντα τὰ φρονήματα τῶν ἵππων αὐτὴ yj παῖς τοῦ 

Διὸς τοῦ τῷ χεραυνῷ ὡς ἔγχει γρωμένου, ἤγουν καὶ ̓ Αϑηνᾶ. 

ἐχέλευσε δὲ αὐτὸν ὁ μάντις πείϑεσϑαι τῷ ἐνυπνίῳ ὅτι τά- 

χιστα. 

40 gl. 113. * μεγαλοδυνάμῳ. — 114. * τὸν ἰσχυρόπουν IE; 

yaaoy* — * * τὸν ἰσχυρὸν ταῦρον. ---- ἢ χωλύσῃ διὰ γαλινοῦ " 
— * * ϑύῃ. — * τῷ τὴν γῆν περιέχοντι Ποσειδῶνι. — 115. 

* ϑεῖναε" — ἐχέλευσεν ἀπὸ χοινοῦ. — * πλησίον. --- 116. 

* πληρῇ ποιεῖ" — * * διὰ τὸ μέτρον πλῃρ οἷ γράφε, οὐ τελεῖ. 

3 Lemma χυαναιγὶς ἐν ὄρφνα delevi cum q v. — σύνταξις margo 

μ' ξ΄. — Qus post ἔδοξεν leguntur, om. /" in spatio. — 4 ὑπνώσσοντι 

Vrat. — τουτέστιν om. q. — D ἀνεπόδισε q. — ἢ. 8 ϑαυμασίου 

φανέντος ξ΄. — 8 πολύιδον qv οἱ codd. Oxx., πολύειδον cett. — 

10 ἀντὶ τοῦ] αὐτοῦ Vrat. — 11 ἐν] ἤγουν ἐν q. — 18 £x&ívov] £xeivo 

Vrat. — 15 χρυσοῦν ex ᾳ ξ' addidi. — 16 αὕτη v, qui om. tov 

Διός. — 17 ὡς ἔχει q. — ἡ omm. q Vrat. — 18 δὲ qv, γάρ cett. — 

πείϑεσϑαι q v, πεισϑῆναι cett. 
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ΜΝ * e * J $ , ^ » 7 5 
— * πρὸς γν ομνύει τις οὐχ ἰσχύων. — τὴν δὲ 6pxou ἀπαγο- 

»ρευϑδεῖσαν. --- 117. * τὴν ἔξω ἐλπίδος. --- 118. * ῥᾳδίαν" ---- 
. , 
* * ῥᾳστην. | 

116—118. Germ. '0 νοῦς" τελεῖ δὲ xai πληροῖ ἡ δύναμις 
- - ARE - € V LN ?» 5. , 2 τῶν ϑεῶν, ἀντὶ τοῦ ὁ ϑεός, xal τὰ παρ᾽ ἀνϑρωποις ἀπαγορευ- 

ϑέντα πράγματα. 

Th. 0i ϑεοὶ xai τὰ νομιζόμενα ἀδύνατα ῥᾷστα ποιοῦσι, 
νι » ᾿ ) Ὁ ) , c , */ , 

περὲ ὧν dv τις xal δὲ Opxou ἀπαγορεύσειεν ὡς 007 οἷά τε γενέ- 

σϑαι. ἔστι δὲ τὸ παρ᾽ ἐλπέδα xoi τὰ παρ᾽ Opxov ταυτόν" τὰ 
M] 947 1 ,* 2 

γὰρ ἀδύνατα xat ἀνέλπιστα. 

113—118. M. Ὅταν δὲ ἀνερύῃ, ἤγουν ἀνατρέπῃ, ἀντὲ του 

σφάζῃ, ϑύῃ, ἀπὸ τοῦ παραχολουϑοῦντος, τὸν χραταιὸν τοὺς 

πόδας ταῦρον τῷ Ποσειδῶνι τῷ συνέχοντε τὴν γῆν, τῷ χατὰ 

πολὺ ἰσχυρῷ, ἐχέλευσεν αὐτέχα ποιῆσαι τῇ ᾿Αϑηνᾷ τῇ ἱππεχῇ, 

ἤγουν τῇ πολεμεχῇ, ναόν. πληροῖ δὲ (116) ἡ δύναμις τῶν ϑεῶν 

χούφως, τουτέστιν εὐχερῶς τὴν χτίσιν, ἀντὲ τοῦ τὴν ποᾶξιν xal 
* 90 [4 * * , , o $ 

τὴν παρ᾽ opxov, ἤγουν τὴν μὴ δεομένην θεβαιωσεως ὄρχων εἰς 
ἢ * - φ ? ᾽ ^" x , , 

τὸ μὴ npayÜrvat ὡς ἀνέλπιστον δηλονότι οὖσαν xat adbvacov, 
1 * 5 Δ LES / 8 , P d , , MN xai τὴν παρ ἐλπίδα, τουτέστε xal ἣν οὐχ ἂν τις ἐλπίσαι ποτὲ 

πράξειν. 

gl. 118. * xa? δή" — μέν. — 119. * ζητῶν, προϑυμούμενος " 

— * * χινγϑείς. — ἢ ἔλαβε" τὸ ἕλε πρὸς τὸ ἵππον σύ- 

9 τὴν scripsi pro τῆς. — 4 Post Ὁ delevi δὲ. — 7 οἱ om. ed. 

Boeckh. — 8 τις] wt ξ΄. — 9 ταυτό c" u ξ΄. — 11 Lemma Ὅταν δ᾽ 

εὐρυσϑενεῖ omisi cum q. — ἀνεῤῥύη q (ἀνερύῃ Mosch. in textu), 

αὐερύῃ codd. Oxx., ἀνρύῃ ἀντὶ vo? ἀνερύῃ ceit. — ἀνετράπη q, ἀνα- 

τρέπει Vrat. μ΄. — 16 ἤγουν τῇ πολ. codd. et ed. Beckh., πολεμικῇ; 

Beck «ex codd. Oxx.», Heyne, omm. cett. --- ναόν om. v. — 16 τ. 

ἰσχυρῶς edd. ante Beckh. — χτῆσιν q μ΄. --- τὴν ante πρᾶξιν om. ἐ΄. — 

17 πάρορχον 4, παρόρχον v. — β. 0gxov q. — 18 ἀνέλπιστος q. — 

19 παρ᾽ qvi', παρὰ cett. — τι Vrat. — ποτὲ ἐλπίσαι ῳ, ἐλπίσοι 

7. v. — 90 πράξειν qvi", πρᾶξιν cett. 

10 
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* o ἰῷ 
ναπτε᾿ --- τοῦτο πρὸς τὸ ἵππον σύναπτε. — 120. τὸ 

δίχην φαρμάχου πραῦνον τοὺς ἵππους, " 3 βοήϑηκμα πρὸς ὃ 

ἔχρηξζε. — 121. * πραοποιόν. ---- ἢ ἕλχων. ---- ἐν τῷ στόματι 

τοῦ ἵππου. — 122. * ταγύν. — * * ἐπιβὰς ἐπ᾽ αὐτόν. — 123. 

5 * πολεμιχὰ παίγνεα " — * * τὰ πολεαιχά, — * χαϑοπλισϑείς * 

— ** * * * σύναπτε ἐνταῦϑα ozàtaD eig. — * ἐγυμνάξετο᾽ — 

τὸ ἐνόπλεα. — 124. * τῷ ἵππῳ τῷ Πηγάσῳ. 

.125. Th. Αἰδέρος εἶπε ϑηλυχῶς ὡς ποιητής" ψυχρᾶς δέ, 

ἐπεὶ xai ὁ αὴρ αἰϑὴρ λέγεται, φυχρότερον δὲ τὸ βόρειον μέρος, 

10 ἔνϑα οἰχοῦσιν αἱ 'ApaQóves. ἐρήμου δὲ διὰ τὸ τοῦ ἀέρος: 

χενόν. λέγει δέ, ὡς σὺν τῷ Π͵ηγάσῳ τὰς ὑπὸ τοῦ ὑπερβορέου 

χλέματος ᾿Αμαζόνας xai τὴν Χίμαιραν χαὶ τοὺς Σολύμους ἔϑνος: 

ἀπωλεσεν. 

gl. 196. * δοίχου. ---- * τοξεύων. — 128, * ἐχπνέουσαν- 

15 — 129. ἀπωλεσεν. 

118—129. M."Hro« xat ὁ καρτερός] ὁ z τοι avri τοῦ 

δή, ἤγουν xai δὴ xal ὁ ἰσχυρὸς Βελλεροφόντης ὁρμαίνων, ἥτοε 

προϑυμούμενος, ἔλαβεν ἵππον ὑπόπτερον, τουτέστι τὸν Πήγασον: 

φάρμαχον πραῦ, ἀντὲ τοῦ ztpaüvrtxóv, ἤγουν τὸν παρὰ τῆς AÜvvae 

20 χαλινόν, τείνων, ἀντὲ τοῦ ἐφαπλώσας, ἐπενεγχὰν ἀμφὶ τῇ γένυὲ, 

ἀντὶ τοῦ ἐπὶ τῇ γένυϊ, τουτέστιν ἐπὶ τῷ στόματι αὐτοῦ δηλονότι" 

ἀναβὰς δὲ εὐϑὺς (123) ἐπ᾽ αὐτὸν ἔπαιζεν ἐνόπλεον παιδιὰν χαλ- 

8 ὡς I ὃ cett. — 9 ἐπειδὴ καὶ /' ξ'. — ψυχρ. δὲ τὸ B. u. omm. 

edd. ante Boeckh. — 10 £v9e] ἐν d Vrat. — τὸ om. I* — 11 σὺν] 

ἐν E', — ὑπὸ D, ἐν E', ἀπὸ cett. — 19 xai v. Xiu. excidit apud Bosckhium. 

— 16 σύνταξις margo μ΄. — ἥτοι ξ΄, ἧτοι [Vrat. /'] Bockh. — Quas 

post lemma leguntur om. /" in spatio. — ὁ q Vrat. u', τὸ cett. — 

ἦτοι (Vrat.] Beckh. — 17 x«i ante ὃ omm. edd. ante Oxx. — 

18 τουτ. om. 4. — 90 τείνων τίνων d. v. Vrai. — 21 ἄντι — 

γένυϊ om. μ΄. — ἐπὶ qv, περί cett. — 992 δὲ qv, δ᾽ cett. — ἔπαιξεν 

Vrat. &. 
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xa eie, ἧτοι ὁπλισάμενος. (xparatóc xotvóv, χρατερὸς motytt- 
5 1 4 [A - «-- 1 * ἢ 

χὸν τὸ αὐτό, xai xarà μετάϑεσιν τοῦ D χαρτερός.) σὺν ἐχείνῳ 

δέ, ἤγουν τῷ Πηγάσῳ ποτὲ ἐφόνευσε χαὶ τὸν στρατὸν τὸν γυναι- 

χεῖον τῶν ᾿Αμαζόνων τὸν τοξότην, βάλλων αὐτόν, τουτέστι βο- 

λαϊςἐπιτιϑδέμενος αὐτῷ ἄνωϑεν ἀπὸ τῶν χοελωμάτων τῆς αἰϑέ- 

pos τῆς φυχρᾶς, ἀντὲ τοῦ τοῦ ἀέρος τοῦ ψυχροῦ, τοῦ ἐρήμου, 
N 4 9 * 9 r 3 * ᾿ Α 

ἤγουν ἐφ ῳ οὐ διατρίβει πτηνὰ διὰ τὴν ψυγρότητα, xat τὴν 
“« [rd ^ 

Χίμαιραν τὴν πνέουσαν πῦρ, τουτέστιν ἡτις ἔπνει πῦρ, xui τοὺς 

Σολύμους. ἔϑνος δὲ ἦσαν οἱ Σόλυμοι μεταξὺ Λυχίας xat llap- 
, 

φυλίας πολεμεχωτατον. 

130. Th. Τὸ διασωπάσομαε εἶπε διὰ τὸ συμβὰν αὐτῷ 
4 ^v - , * hj] P d M A , 4 

ἐν τῇ τελευτῇ χαχόν. οὐ γὰρ ἄξιον πολλοὺς xai μεγάλους ἐπαί- 

νους ὑπὲρ αὐτοῦ διϊόντα xal τῶν συμβάντων αὐτῷ μνησϑῆναι 

χαχῶν. φασὶ γάρ, ὡς βουληϑεὶς πρὸς οὐρανὸν ἀναπτῆναι σὸν 

τῷ Πηγάσῳ ἐξοιστρωϑέντος τοῦ ἵππου παρὰ τοῦ Διὸς πέπτει 

xat γωλοῦται᾽ χατὰ δέ τινας xal τυφλοῦται, xat. ἐχπλανᾶται 

χατὰ τὸ Αληϊον χωλός. yo? δὲ xal “θμηρος περὲ αὐτοῦ (Il. 

Z 201. 8q.) 

1. 2 χραταιὸς, χοινὸν χρατερὸς, ποιητιχὸν τὸ αὐτὸ, κατὰ μετάϑε-. 

σιν τοῦ Qo edd. ante Beckium ; Oxon. editionis interpunetionem recepit 

Beck, qui sic scripsit: χραταιὸς χοινόν, χρατερὸς ποιητικόν, χάρτερος" 

τὸ αὐτὸ x. u. τοῦ 9; Heyne locum ita constituit: xg. χοινόν, χρατ. 

ποιητικὸν, τὸ αὐτὸ δὲ x. μ. tov Q χαρτερός. — 8 ἤγουν qv, ἥτοι. 

ceti. --- ἐφόνευσε ποτέ q. — καί] χατά v. — τῶν γυν. μ΄. — 

4. D βουλαῖς μ ξ΄. — 6 τοῦ ante ἀέρος omm. qv, et edd. ante 

Bockhium. — ἔαρος &'. —8 τουτ. ἥτις ἔπνει nio ex q v, codd. Oxx. et 

glossa Mosch. in codd. mixtis addidi. — 11 περὶ τῶν συμβάντων. 

βελλεροφόντῃ est in marg. i' μ' ξ΄. — διασωπ. T, διασιγάσομαι cett. 

— εἶπε om. Γ΄ — 14 xaxov om. i". — 16 χολοῦται Vrat. u ξ΄. — 

καὶ ante τυφλ. om. I. — 17 ὅμ. in VI. Iliados π. αὐτοῦ ι΄. 

10: 

15. 
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* Hrot ὃ χαππεδίον τὸ ' Αληϊον οἷος ἀλᾶτο 
"0v ϑυμὸν χατέδων, πάτον ἀνϑρώπων ἀλεείνων. 

gl. 180. * οὐ λέξω, σιγήσω. — * αὐτῷ. — ἢ ϑάνατον, 

δυστυχίαν" φασὶ γάρ, ὡς ἐναέριος ἐφέρετο ὁ Πήγασος, φέρων 

5 xat τὸν Βελλεροφόντην, 0c xat χρημνηϑεὶς ἐχεῖϑεν γωλός τε xal 
-- * * τὴν δυστυχίαν, 

* 

τυφλὸς ἐγένετο xai ἀλώμενος ἀπέϑανε᾽ 
-τὸν ϑάνατον. --- 131. τὸν Πηγασον. --- ἐν οὐρανῷ. --- * ἄστρα 

οὕτω καλούμενα. ---- 132. * ἐχ παλαιοῦ πεποιημέναι ἢ τέμεατ" 

— * * αἱ τέμιαι. — 133. ὀρϑόν. ---- * * βελῶν. — πέμποντα. ---- 

10 δίνησιν, συστροφήν. — 134. * ἔξω σχοποῦ᾽ — ἢ * παρὰ τὴν 

ϑούλησιν, ἣν προὐϑέμην. — 139. τοὺς πλείστους ἐπαένους. --- 

* εὐτρεπέξειν" — οἰχονομεῖν, ἐχπέμπειν. 2 

133—135. Germ. '0 νοῦς ἐμὲ δὲ τὸν χαρτύνοντα xai 

ἔχοντα xai ἰσχυροποιοῦντα ἐν ταῖν γεροῖν τὰ πολλὰ βέλεα οὐ 

15 χρὴ ἑέναει xai πέμπειν τὸν εὐϑὺν ῥόμβον, τὴν δίνησιν xai axoy- 

τέων παρὰ σχοπὸν xai ἔξω τοῦ σχοποῦ. 

Th. Tà μὲν τοῦ βελλεροφόντου xai τοῦ Π͵]ηγάσου 

οὕτω: ἔσχεν᾽ ἐμὲ δὲ ἱέντα εὐθὺν ῥόμβον ἀχόντων, ἤγουν 

σχοπὸν ϑέμενον ἐπαινεῖν Ξενοφῶντα, οὐ γρὴ χρατύνειν τὰ 

40 πολλὰ βέλη ἐν ταῖν γεροῖν παρὰ σχοπόν, ἤγουν οὐ δεῖ παρεχ- 
3άσει πολλῇ γρῆσϑαι χαὶ τοὺς πλείστους τῶν ἐπαίνων εἰς ἑτέ- 

ῥοὺυς ἀναλέσχειν. , 

1 ἤγουν |" ante corr. 7to. Boeckh. — ὃ Vrat. /" μ΄. — ἀλᾶται 

ξ΄, — 2 πάτον] πάντων Vrat. ξ΄. — ἐλεείνων ed. Ro. — 4—6 φασὶ 

γὰρ — ἀπέϑανε in 44 et Aug. B (apud Mommsenum, Schol. Germ. 

p. 64) inter scholia leguntur. — 4 φησὶ I. — ἐν ἀέρι Γ΄. — 

5 χρημνιϑεὶς D, χρημνησϑεὶς Δ. — 6 ἁλώμ. 4. — 13 Post ὃ delevi 

δὲ. — £yov ..... (D litt. perierunt) σχυροπ. U, correxi (ἰσχυρ. iam 

Mommsen restituit). — 15 ἰέναι U. — Ante xei fort. τῶν ἀκόν- 

tov periit. — 17 Hoc schol. om. Vrat. — Lemma ἐμὲ δ᾽ εὐθύν 

delevi eum I.— 18 ἰέντα I. — 20. 91 παρ᾽ ἐχβάσει ξ΄. --- 921 πλεί- 

στους IY'u &, πλείους cett. 
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€ , ^ 130—135. M. Σιωπήσομαι, ἤγουν σιγήσω τὸν ϑάνατον 

αὐτοῦ, τὸν Βελλεροφόντου δηλονότι. τοῦτο δὲ φησιν, ἐπεὶ 

δυστυγὲς αὐτῷ τὸ τέλος ἐγένετο πεσόντι ἀπὸ τοῦ ἵππου xat 
/ 4 P d o € , - kl c 

χωλωϑέντι. τὸν δέ, ὕγουν τὸν ἕππον, αἱ φάτναε τοὺ Διὸς αἱ 
. - A 7 , , -— 0» 1 , Lj , apyatat ἐδέξαντο ἐν οὐρανῷ" ἄστρα yàp λέγουσιν εἶναι ἐν 

οὐρανῷ ἀργῆϑεν φάτναει χαλούμενα xat ὄνοι. ἐμὲ δὲ γρὴ ἱέντα, 

ἤγουν βάλλοντα ῥόμβον, ἀντὶ τοῦ βολὴν ἀχόντων εὐϑεῖαν οὐχ 

ἔξω τοῦ σχοποῦ ἐρείδειν τὰ πλείω βέλη διὰ τῶν χειρῶν. συμ- 
4 - * , 

βολιχὸς ὁ λόγος avri τοῦ ἐμὲ δὲ χρὴ προσήχουσαν ποιούμενον 

τὴν ὁρμὴν τῶν λόγων, τουτέστι διὰ τὸ χατὰ τὸ προσῆχον ποεεῖ- 
v e « “- *? y ^ , € [4 

cÜat τὴν ὁρμὴν τῶν λόγων οὐχ ἔξω τῆς προχειμένης ὑποϑέ- 

σεως ποιεῖσθαι τοὺς πλείους λόγους. --- ἱΡόμβος Ó χοινῶς 
nd ep 

στροῦμβα, ztte xal βέμβιξ λέγεται xo) στρόμβος, ἀφ᾽ οὗ 

τὸ στρομβηδόν. ἐνταῦϑα δὲ ῥόμβον λέγει ἀντὲ τοῦ στρόμβησιν, 
ἊΝ ey N - 

λέγει δὲ οὕτω τὴν βολὴν τῶν ἀχόντων διὰ τὸ μετὰ δινήσεως 

αὐτὴν γψεσϑαι. 

gl. 136. ὕγουν ὑπὸ Μουσῶν χατεχόμενος. --- * τοῖς ἐνδό- 

ξοις. — * ὑπαχούων. | 
, 197. Tr. ᾿θλιγαιϑίδαι φατρία ἐν Κορίνϑῳ ἀπό τινος ÜÀt 

4 - 

γαύϑου, za ἣν Ξενοφῶν. 
* gl. 137. * τοῖς ἀπὸ ᾿θλιγαίϑου xarayouévote. — * ἐπαι- 

1 σύνταξις margo μ' ξ΄. ---- σιωπ. q v, διασιγάσομαι e Triclinii sententia 

cett. — σιγήσομαι ξ΄. — Qus post ϑάνατον leguntur, om. ε΄ in. spa- 
tio. — 2 τόν] τοῦ v. — 4 τὸν δὲ qv u ξ', τόνδε cett. — ὅ γὰρ om. 

4. — 6 χαλούμενοι qu', χαλούμεναι v. — "7 βουλήν Vrat. — 8 τοῖ] 

τοῦ xal q. — 10. 11 τουτέστι — λόγων om. 4. — 11 προχειμένης qv 

et codd. Oxx., προσηχούσης cett. — 19 πλείονας codd. Oxx., πλείστους 

edd. — 12 ὁ. Z v. — χοινὸς ξ΄. — 18 στρούμβα v£'. — βέμβριξ v, 
βίμβιξ Vrat., βίβιξ μ΄, βέβιξ ξ΄, βόμβιξ edd. ante Oxx. — xol post οὗ 
omisi cum qv. — 14 στροβήσον q. — 15 ἀχοντίων v. — 17 Ad ἔχων 
(v. 136) glossa ἀντὶ τοῦ εἴχων, ad τ᾽ ἔβαν (v. sequ.) to. legitur in a. — 

19 Hoc scholium etiam in /" legitur. — 21 sq. 'Exíxovooc] ἤγουν 
βοηϑός" βοήϑεια γὰρ etc. in codd. mixtis et edd. inter scholia legitur. 

gun 
5. 
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νέτης, βοηϑός" βοήϑεια γὰρ τῶν ἀγαϑῶν ἔργων τὰ ἔπη οὐχ 

ἐῶντα τοῦ λοιποῦ λήϑην αὐτῶν χαταχαυχήσασϑαε᾽ — * * βοη- 

ϑός. — 138. * ἀγωνισαμένοις δηλονότι ἐν ᾿Ισϑμῷ χαὶ Νὲμέᾳ. 

— * ἐν ὀλίγῳ. — 139. ποιήσω. --- πάντα, ὁμοῦ πάσας 

τὰς νέχας. 

138. 139. Germ. “0 νοῦς" ἐν ἔπει δὲ xai ἐν λόγῳ παύρῳ 

xa) σμιχρῷ χαὶ συντόμῳ ϑήσω ἀϑρόα xai πολλὰ 7, ὁμοῦ, τά τε 

ἐν ᾿Ισϑμοῖ τὰ ἐν τῇ Νεμέᾳ τε φανερά. 

140. Th. 'Ala0ze τέ μοι ££opxoc] ἤγουν εἰ ὄρχῳ 
΄ |. 5 214 Y ^ f , - , 10 χρήσομαι ὡς xarà ἀλήϑειαν xal οὐ πρὸς γάριν ἐπαινῶ αὐτόν, 

20 

ἀληϑεύσω. 

* ἐπενεχϑήσεται. — 141. gl. 140. ἐξαίρετος ὄρχος. — 

* ὑπῆρξε τοῖς ᾿Ολιγαιϑίδαις. — 142. * ἀπὸ τοῦ ᾿Ισϑμοῦ xai 

τῆς Νεμέας. --- * γδύλογος. --- 143. * ἀγαϑοῦ᾽" — ὑπῆρξε τοῖς 

᾿θλιγαιϑέδαις " X γὰρ ἐν ἑχατέρῳ ἀγῶνι ἐνέχησε τῶν ᾿θλειγαιϑδε- 

δῶν. — 144. ἔογα. — * ἐν. ---- τῶν ᾿θλιγαιϑεδῦν. ---- * * pat- 

verat. — 145. * πρότερον. --- * λεγϑῆναιε" --- ῥηθῆναι. ---- * ἐν 
τῷ προοιμέῳ, ὅτε τρισολυμπεονέχην τὸν οἶχον αὐτῶν εἶπεν. ---- 

146. * ἔργα" — xai τὰς μελλούσας αὐτοῖς συμβήσεσϑαι νέχας. 

— ὅτε revraoytat. — 147. γενήσεσϑαε αὐτάς. — 148. * τὸ 

ἀποτέλεσμα᾽ — τῶν εὐγῶν. 

136—148. M. Ταῖς Μούσαις γὰρ ταῖς ἐπὶ λαμπρῶν ϑρό- 

νῶν ἱδρυμέναις, ἤγουν ταῖς τιμίαις xat ἐν ἐνδόξῳ τάξει τεταγ- 

7 et 8 Post πολλὰ et Νεμέᾳ τε delevi, post óuov addidi comma. 

Videtur Germanus in textu post Νεμέᾳ punctum non legisse. — 8 τά 

tt ἐν Νεμέᾳ ?* — 9 Lemma om. I: — ἀληϑής edd. ante Boeckh. — 

10 ἐπαινὼν (". — 14—16 Glossa Thom.-Tricl. in codd. mixtis ad v. 

141 adscripta est. — 22 Lemma οίσαις γὰρ ἀγλαοϑρόνοις delevi q" 

secutus. — σύνταξις margo u' ξ΄. — Qus post ταῖς Movocug leguntur, 

om. (" in spatio. — 38 ἱδρυμένοις ξ΄. — jy. ταῖς tiu. om. 6. — £y 

ex 4 ξ' ed. Ox. addidi; deest etiam in v, habet ww. — ἐνδόξη q. 
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, Y Y € - y $7 9 — κ᾿ - μέναις εἴχων, ἦτος ὑπηρετῶν, ἤλθον ἐπίχουρος, ἀντὲ τοῦ 

ὁμνητὴς τοῖς ᾿θλιγαεϑέδαις, τουτέστε τῇ φατρίᾳ τοῦ ἕΞέενο- 
- 2 * - - 9; 1 i » ? D, n ΙΝ φῶντος, ἀντὶ τοῦ τοῖς Κορινϑίοις, διὰ τὰ ἐν ᾿᾿Ισϑμῷ αὐτῶν ἔργα 
Ἁ M ^ ^ ΄ χαὶ διὰ τὰ ἐν Νεμέᾳ. ἐν βραχεῖ δὲ λόγῳ ποιήσω φανερὰ πολλὰ 

ς - .σ » * N05 , 3 , € , ὁμοῦ, xal ὄρχος ἔσται ἐμοὲ ἐπὶ τούτοις ἀληϑης. ἑξηχοντάχις 

(141) γὰρ ἀμφοτέρωϑεν, ἤγουν ἀπὸ τοῦ ᾿Ισϑμοῦ xai τῆς Ne- 

μέας, βοὴ χηρυχος ἀγαϑοῦ, xarà τὸ χηρύττειν δηλονότι, ἡ δύ- 

φῶωνος ἀἄνεχηρυξεν, αὐτοὺς δηλονότι. ἡδύγλωσσον δὲ λέγεε τὴν 

βοὴν οὐ διὰ τὸ ἐμμελὲς αὐτῆς, ἀλλὰ διὰ τὸ τερπνὴν παρέχειν 
τὴν ἀναχήρυξιεν τοῖς ἀναχηρυττομένο:ς. τὰ δὲ (144) ἔργα αὐτῶν 

τὰ ἐν ᾿θΘλυμπέᾳ, τουτέστιν αἱ νῖχαε δὲ αὐτῶν aí ἐν ᾿θλυμπίᾳ δο- 
d E d ! $9 “Ὁ y . *, 1 4 ^ . ^ xobaty ἤδη πρότερον εἰρῇσϑαι (ἔφη γὰρ αὐτοὺς ἐν τῇ ἀρχῇ 

τρὶς νενεχῃχέναι ἐν τῇ ᾿θλυμπίᾳ) xai τὰ ἐσόμενα, ἤγουν xat τὰς 

ἐσομένας αὐτοῖς νέχας τότε ἄν, ὅτε ἔσονται δηλονότι, φαΐέην 

caque νῦν δὲ ἐν ἐλπίσιν ἔγω τὸ τέλος τῆς νίχης αὐτῶν ὅμως 

ἐν τῷ ϑεῷ. . 
* gl. 148. 5 ἐχ γενέσεως αὐτῶν εὐτυχέα. ---- * ἃ ἀπὸ γένους 

* , - 

χατίων. — * zooépyotto* — εἰς τέλος ἀφίξεται. — 149. ὡς 
*x 0? 1 - 0" A ς , 

ἄντε tag. — τῷ Ápet ας πατρῴῳ ἐφόρῳ τοῦ ἀγῶνος" --- 

τῶν ᾿Ηλείων δεῷ. --- 150. τὰ ἔργα αὐτῶν. — * ἐξοχγῇ — 

ἤγουν ἐν Πυϑοῖ. ---- 151. * ἔνϑα ἐτελεῖτο τὰ “ἤραια τὰ xai 

᾿Εχατόμβαια. — 159. * ἔνϑα ἐτελεῖτο xal rà 'loÀáta. — 

....1 &xo ξ΄. — Post to. Boeckh nescio unde ὑπείκων inseruit. — 1. 92 

ἀντὶ τοῦ ὑμνητὴς omm. Vrat. μ΄ &' et edd. ante Boeckh. — 2 ὀλιγοϑίδαις £* 

— ὃ aito ἔργα ξ'. — 4. 5 ὁμοῦ πολλά ed. Boeckh. —5 ἐμοῦ ξ'. — ἐμοί om. 

4. — 6 γὰρ om. q. — τῆς ᾿Ισϑμοῦ edd. inde ἃ Beckio. — 7: τὸ κηρύττει 
&', τὸ χρύπτειν Vrat. u. — 7. 8 2009. — δηλον. om. ξ΄. — 10 dvaxvrro- 

μένοις q. — 11 δὲ om. v. — 11—183 δοχοῦσιν — Ὀλυμπία omm. 4 ξ΄. 
— 18 τρεῖ v. — τῇ om. v. — 14 ὅτ᾽ ἔσονται q. — 15 δὲ ἐν quu ξ', 
δὲ Vrat δ᾽ ἐν ceti. — 18 Ad v. 149 h:ec adscripsit gloss. libri 
b: τῷ μὲν du, ὅτι ὁ ἀγὼν 2v ἀνατεϑειμένος αὐτῷ. τῷ δὲ Ἄρει, ὅτι ἦν 
ἔφορος τῆς ἀνδρείας. — 21 Iu 4 ad v. 151—165 οὐ &d totum car- 

men XIV nulle exstant glosss. 

10 
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, 168." ὁ βασιλεύων. ---- 154. τοῦ ᾿Απόλλωνος. — 155. Πελλάνα ἡ; 
νὺν Κασάνδρεια᾽" --- * ἔνϑα ἐτελεῖτο τὰ Θεοξένια χαὶ τὰ "Ep- 
μαια" τὸ δὲ ἄϑλον ἣν γλαῖνα. ---- Σιχυών πόλις Douríag* — 
* ἔνϑα ἤγετο τὰ Iló9ta. — 156. * ἐν οἷς ἐτελεῖτο τὰ Διόχλεια.. 

5— ἡ Σαλαμὶς 7 ἡ Aiywa* — * ἔνϑα ἐτελεῖτο τὰ Aiáxera. — 

* ἔνϑα. 157. * ἔνϑα ἤγετο τὰ Δημήτρια τὰ καὶ ᾿ Ἐλευσίνια. — 

ἐτελεῖτο τὰ ᾿Πράχλεια. — 158. αἱ ἐν Σιχελίᾳ πόλεις. — 

159. * * πόλεες ] συνέξησις. — 1061. ἔργα τῶν ᾿θλιγαιϑιδῶν. ---- 

162. * μείζω. — * xai νοῇσαι. --- 163. * ἐλαφροῖς ὑφ᾽ ἡδο- 

* ὀπελϑεῖν" — ἐπιστρέψαι ἐμὲ ἢ τὸν Ξενοφῶντα. --- 10 νζς. — 

164. * πάντα τελεεῶν. ---- cuv. — * * μὴ δέδοι γράφε, ἀλλὰ 

διδούς" τοῦτο γὰρ xáAMOY. 

163—165. Germ. Ὃ νοῦς ἀλλὰ d Ζεῦ τέλειε, δίδοε 

χαὲ δίδου ἐχνεῦσαι χαὶ περιπατῆσαι ἐν χούφοις δῇ us mool* 

15 δίδου τε αἰδῶ xai τύγην γλυχεῖαν τερπνῶν xai ποιημάτων xat 

ἔργων. 

148—165. M. Εἰ δὲ c δαίμων ὃ γενέϑλιος, ἤγουν 0 ϑεὸς: 

C διοιχῶν τοῦ Ξενοφῶντος τὸν fiov ἀπὸ γενέσεως, ἕρποι, του-- 

τέστι προχόπτοι, ἐπιδιδοίη, τῷ Δεῖ xai τῷ ᾿νυαλέῳ, ἤγουν τῷ 

20 " 4pet, δώσομεν πράττειν τοῦτο᾽ τῷ Δεῖ μὲν ὅτε ὁ ὀγὼν αὐτῷ 

7v ἀνατεϑειμένος, τῷ δὲ " Apst. ἐπειδὴ ἐπιχώριος χαὶ πατρῷος 

τῶν ἤλείων ὁ Apre. τὰ δὲ ἐπὲ τῇ ὀφρύϊ, ἀντὲ τοῦ τῇ ἐξοχῇ 
τῇ τοῦ Παρνασοῦ, τουτέστιν ἐν τοῖς Πυϑίέοις ἔργα αὐτοῦ, xat 

τὰ ἐπὶ τῷ ' Apyet (151), ἔνϑα ἐτελεῖτο τὰ “Πραια τὰ xai ᾿ Exatóp-- 
« - ’ * 4 -. M δὰ — 

95 Bata" ἐδίδοτο δὲ τῷ νιχήσαντι ἀσπὶς χγαλχῇ  χαὶ τὰ ἐν ταῖς: 

4 τὰ Πύϑια ego addidi. — 18 Post Ὁ delevi δὲ, — 14 δή scripsi 

pro δεῖ. — 17 Hoc scholium om. /" in spatio. — Lemma εἰ δὲ δαέ-- 
pov γενέϑλιος omisi cum q v. — σύνταξις margo μ' ξ΄. — 19 προσχό- 
"tO. μ'. — ἐπιδιδοέη vw, ἐπιδοίη cett. — ἐναλέῳ μ΄. — 20 τῷ διὲ μὲν 
qv, τῷ μὲν διΐ cett. — 30. 21 αὐτῷ ἣν φὺυ ξ', ἦν αὐτῷ cett. — 21 &va- 
τιϑεμένος ξ΄. --- 92 τῇ omm. Vrat. ξ΄. — τῇ ex qv est.— 95 χαλχὰ 

ξ΄. — τὰ om. Vrat. 



BCHOLIA AD OL. XIII. 417 

4 » MN L1 " A Ὅὴη8αις (192), ἔνϑα ἤγετο τὰ 'Hoáxàeta τὰ xat ' loÀáia, βαβαὶ 
^ ΄ 4 - τοῦ πλήϑους ὅσα ἐστί. καὶ ἐν τοῖς ᾿Αρχάσιν ἀνάσσων, ἤγουν 

— - -Ψ ’ 4 ^. 

νιχῶν, φεῦ τοῦ πλήϑους ὅσα ἐστὶν ἔργα αὐτοῦ. μαρτυρήσεε τὰ 

ἔργα αὐτοῦ ὁ βωμὸς τοῦ Λυκαίου Διὸς ὁ ἄναξ ὁ ἐν ᾿Αρχαδίᾳ, 
/, . * ^ [54 - *, xat ἡ Πελλήνη (155) πόλις δὲ ἣν αὕτῃ τῆς Azatae, ἔνϑα &te- 

λεῖτο τὰ Θεοξένια xal τὰ Ἑρμαια᾽ τὸ ὃὲ ἄϑλον ἦν χλαῖνα" χαὶ 
] ? , «- * 

ἡ Σιχυων, ἔνϑα ἤγετο τὰ Ilóüta* τῆς Βοιωτίας δὲ zv αὕτη ἡ 

πόλις" xa) rà Ἠέγαρα, ἐν οἷς ἐτελεῖτο τὰ Διόχλεια, xal τὸ ἄλσος 

ἀντὶ τοῦ ἡ χαϑέδρα τῶν Aiaxidov ἡ χαλῶς τῇ ϑαλάττη, περεει- 
- , 

λημμένη, ἤγουν ἡ Atytva, ἔνϑα ἐτελεῖτο τὰ Aláxea. μαρτυρήσει 
ν ' Vo» , ΝΥΝ » 1 , ᾿ * xai, EAsuoie τὰ ἔργα αὐτοῦ, ἔνϑα ἤγετο τὰ δΔημήτρια τὰ xai 

. , * [ “ 

᾿Ελευσίνεα, xoi ἡ πλουσία Mapa?) wv, ἔνϑα ἐτελεῖτο τὰ ' Hpá- 

xàeta* ἣν δὲ τὸ ἀϑλον ἀργυραῖ φιάλαι" xal ai πόλεις αἱ χαλλί- 

πλουτοι (159), ὕγουν αἱ πλούτῳ χομῶσαει αὐ ὑποχάτω τῆς Áitvrc δὲ δι 3 77 bi ῳ p ἢ / 

τῆς ὑφηλὴν ἐχούσης xopuQrv, τουτέστιν αἱ Xupáxoucat, ἔνϑα 
» - y s. 0» 3 ’ 34 3 , ἐτελεῖτο ἀγὼν Ισϑμια χαλούμενος. xai ἡ βύβϑοια uaprupraet 

αὐτοῦ tà χατορϑώματα, xat xarà πᾶσαν τὴν ᾿λλάδα ἐρευνῶν 
e , 3 -- Μ 4 !» A 4 * ^— ^ A ^w — 14À L4 

εὑρήσεις αὐτῶν ἔργα μείξονα ἢ ὡς ἰδεῖν, avri τοῦ νοῆσαι. αλλά, 

3 Ante μαρτυρήσει lemma μαρτυρήσει “υκχαίου delevi cum q v. — 

Novum comma incipiunt u'5&'. — σύνταξις margo ξ΄. — 4 ὃ ante 

ἄναξ om. 4. — ἄναξ ὃ om. ξ΄. — ἐν ἀρχάδα ξ΄. — ὅ πηλλήνη q, 

πελλάνα Vrat, πελήνη ξ΄. — αὕτη] ἡ Πελλήνη q. — ᾿Αργοῦς 7) ante 

τῆς "Ay. ex Cygn. inseruit Beckh. — εὐχαίας q. — 6 ϑεοξένεια q. — 

ἢ τὰ omm. qv. — αὐτὴ ξ΄. — ἡ ex q Vrat. u' addidi, deest etiam in 

v1. — 9 Ante 7 x«9. delevi χαὶ cum q6 v. — 10 αἰάχεια q, αἰάκια 

cett. (etiam v). — 1f ἔλευσις ξ΄. — tà xol] xoi τὰ q v. — 18 ἀρ- 

γυραὶ φιάλαι v, ἀργυραῖ φιάλαι Cygn. ἀργυρᾶ φιάλαι q, ἀργυρᾶ 

(ἀργυρὰ ξ΄) φιάλη cett, — 14 χωμῶσαι Vrat. μ' ξ΄. --- ὑπὸ χάτω 

"Vrat. μ' ξ΄. --- 15 τὴν ὕψ. q. — 16 ἔβοια q, εὔοια v. — 18 ἔργα 

αὐτῶν v Vrat. ξ΄. — Inde ἃ voce ἀλλὰ novum comma incipiunt 

μ΄ ξ΄. — σύνταξις margo ξ΄. 

Scholia Pindar. ed. Abel. 27 

10 
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(163) ὦ Ζεῦ τέλει, ἤγουν ποίει ἐχνεῦσαέ με, ἤτοι ἐξελϑεῖν ἀνύ- 

σαντα ἤδη τὸν ὕμνον ἐλαφροῖς ποσί, τουτέστιν ἀνεπαχϑῶς, ἐλα- 
φρῶς, UT οὐδενὸς βαρούμενον, αἰδὼ διδούς, ἀντὲ cot δύναμιν 

αἰδέσιμον, xai εὐτυχίαν ἡδέων γλυχεῖαν. 

8 αἰδώ qv ξ΄. — 4 πραγμάτων post ἡδέων inserunt Oxx. Beck, 

Heyne. 



᾿Ἐπίνικοι ᾿Ολυμπιονίκαις. 

᾿Ασωπίχῳ ᾿Ορχομενίῳ παιδὲ σταδιεῖ. 

[Δημητρίου ἸΤριχλινίου ] 

Περὲ τῶν χώλων τῆς α᾽ μονοστρόφου στροφῆς τοῦ εδ' 

εἴδους τῶν ᾿θλυμπέων. Παλαειόν. 

Τὸ ιδ΄ εἶδος τῶν ᾿θλυμπίων οὐχ ἔστιν ἐπῳϑιχὸν ὡς τὰ 
, 1 ^5 € ' - , . » , EE 

λοιπά, ἀλλὰ B ἐστὲ στροφῶν μονοστρόφων" οὔτε ἀντιστροφὰς 
" ν » * , * 

yàp ἔχουσιν οὗτε ἐπῳδούς, ἀλλὰ μονόστροφοί εἶσιν ὡς εἔρηταε. 
. - ET “ ^ , «^ « /, 4 , * . 

ἔστι δὲ τῆς μὲν α στροφῆς τὰ xoa m. TÓ « ἀντισπαστιχὸν 

δίμετρον ὑπερχατάληχτον, τοῦ α ποδὸς ἐπιτρίτου γ΄, τοῦ 
"t4 , [4 - -ν 

B παίωνος y xat συλλαβῆς. χαλεῖται δὲ Σαπφιχὸν 7j “Ιππωνά- 
. 4 o * ^ e i € , 

χτείον" εὕρῆμα γάρ ἔστι Σαπφοῦς, ὁ δὲ ᾿ἱππωναξ πολλάχες 
4 , - MENU . . ἐχρήσατο. ἔστι δ᾽ ἐννεασύλλαβον. Ἰὸ β΄ ἐπιωνιχὸν τρίμετρον 

Seholium metrieum Boeckh primus edidit ex Vrat. A. Μοβο. B, 

ego eundem Vrat., a' (qui p. 421, 3 iterum incipit) εἰ" μ' &' contuli. In 

q hoe legitur scholium metricum: τὸ ιδ΄ εἶδος uovootgoquxóv ἐστιν 

£x uj καὶ i5, τὰ δὲ λοιπὰ ιζ οὕτως. — ὅ τῶν '0A. om. ε΄". — παλαιὸν 

in fronte inscriptionis legitur in ξ΄. — € τὸ τεσσαρασχαιὅ. μ΄. — 

7 οὔτε γὰρ ἄντ. /'. — ἀντιστροφᾶς E. — 8. ἐπῳδάς Vrat, ἐπωδικάς 

μ΄. — 9 μὲν om. ἐ΄. — 10 y, quod Beckh de suo addiderat, est in 

cC μ΄. — 10. 11 y' vov β' x. om. ξ΄. — τοῦ δὲ δευτ. i". — 114 ἵππον. 

Vrat. μ΄, txov. ξ΄. — 192 εὕρ. δὲ ἔστι ν΄, -- ἑἱππόναξ Vrat. u' ξ΄. — 

18 δ᾽ £v». ex Vrat; /' μ' &' est pro δὲ £v». 

97* 
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* - , * / Pr , 

χαταληχτιχὸν, τοῦ α ποδὸς ἐπιτρίτου γ, τοῦ B παίωνος γ΄ ἀντὶ 
2 - - Y , J w " , Nr 
ἰωνιχοῦ, τοῦ δὲ y γοριάμβου χαταλῃχτιχοῦ, ὃς γίνεται δάχτυ- 

, ΄ ᾽ν - , 

Aoc. Τὸ y ἀντισπαστιχὸν διπλοῦν Φερεχράτεεον" σύγχειται yàp 
, L4 * 

€x β' χωλων Φερεχρατείων, ὧν τὸ β΄ ἀτελές. τὸ μὲν γάρ ἐστι 
΄ Y ' » 

5 δίμετρον χαταληῃχτιχὸν ἤτοι ἑφϑημιμερές, τὸ δὲ δίμετρον βρα- 
!5, M LN , ! ^» , δ΄ 4 χυχατάλῃηχτον avrt ἀαντισπάστου παίωνα B ἔγον. Τὸ ὃ παεωνιχὸν 

* , ΄ 

δίμετρον χαταληχτιχόν, €x παέωνος ὃ xai ἀναπαίστου. Τὸ e 
’ὕ Dod , — 

ἐπιωνιχὸν τρίμετρον χαταλῃχτιχόν, τῆς α συζυγίας lapgxze, 
- “2 - $3 59/ » , ^ 9 )! 9 - 

τῆς B ᾿Ιωνιχῇῆς ἀπ᾿ ἐλάττονος zrot παίωνοξ y ἀντί ᾿Ιωνειχοῦ, 
Ld 4 , (mw - ’ . 

10 τῆς δὲ ; τροχαϊχῆς χαταληχτιχῆς. TO ς ἑξασύλλαβον, δαχτυ- 
N * — 

λιχὴ διποδία ὕτοι δαχτυλιχὸν δίμετρον. εἰς δ᾽ ἐμοὲ δοχεῖ, παι- 

ωὠνιχόν ἔστι Κρητιχὸν λεγόμενον δέμετρον ἀχατάλῃηχτον ἐχ β΄ 
» , € 4 M - , ^ 

Κρητιχῶν. Τὸ T, ὡς ἐμοὶ δοχεῖ, ἀσυνάρτητόν ἔστιν ἐχ παιωνε- 
» - ) , . - ; 

χοῦ Κρητιχοὺ διμέτρου ἀχαταλήχτου xat αντισπαστιχοῦ διμέ- 9) / 
1b j TG Àzxrou, ἢ χατὰ συνέζησιν τῆς τελευταίας πενϑη- τρου βραγυχαταληχτου, ἢ υνέξζησιν τῆς τελευταίας πενϑη 

« α -Ὗν ΄ * 

μιμεροῦς, 0 χαλεῖται doypiaxov, τὸ ἀντισπαστιχὸν δγλονότε. el 
M : , 

δὲ βούλει, ἀντισπαατιχὸν ἔστω τρέίμετρον ἀχατάλῃχτον ἐξ ἐπι- 
4 T 1 , , 

τρίτου δευτέρου, διϊάμβου xai παέωνος α διὰ τὴν αὐεάφορον. 
΄ - MN * e" Τὸ η, tpoyaixóv ἑφϑημεπερές, ἧτο: Eupridetoy ἢ ληχύϑεον. Τὸ 

30 ϑ' ἀσυνάρτητον ἐχ δαχτυλικῆς διποδέας ἤτοι διμέτρο» ἀχατα- 
4 i ^w - , * 

ληχτου xai tpoyaixo? πενϑημειμεροῦς. Τὸ t ἀντισπαστιχὸν ἐφϑη- 
ΟῚ , e , 

μιμερὲς Φερεχράτειον ἐξ ἀντισπάστου é&aazuou y, ἐπτασγμου 
. e mc ^ r1 , * xat τρυγαϊχῆς χαταχλεῖδος. Τὸ τα ᾿Ιωνιχὸν ἀπὸ μείζονος ἑφϑη- 

μιμερές. 1ὸ (39. δαχτυλιχὸν πενϑημιμερές. Τὸ ty / τροχαϊχὸν 

960/perpovy ἀχατάλῃηχτον. TO ἐεὃ ᾿Ιωνιχὸν δέιετρον ὑπερχατάλῃη- 

4 εἰς δύο x. &'. --- γὰρ ἔστι i". — D ἤγουν ἐ!. — 9. ἀπελάσσ. 

μ΄. — ἐλάττονος scripsi pro ἐλάσσονος. — ἤγουν (". — 11 Ad δαχτυ- 

Auxóv hec annotavit Boockh: «Hoc loco aliena multa inserta sunt 

in Vrat. partim ab ipso librario posthac deleta. Igitur omisi» — 

18 συνάρτητον Vrat. — ἐστι Vrat. μ΄. — 22 ἐξασ. μ΄, 
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xroy ἀπ᾿ ἐλάττονος ἐξ 'lowtxzZo xal τροχαϊχῆς συξυγίας xal 

συλλαβῆς. ἃ δὲ xai περὶ τούτου xai τῶν ἄνω χωλων φαάέν, οὖχ 

ὀρϑῶς ἔγει. Τὸ ε΄ ̓ Ιωνιχὸν ἀπ᾽ ἐλάττονος ἑφϑημιμερές, τῆς αἱ 

συζυγίας τροχαϊχῆς ἤτοι ἐπιτρίτου β΄, τῆς δὲ β΄ ᾿Ιωνιχῆς χατα- 

ληχτιχῆς. Τὸ «ς΄, εἷς ἐμοὶ δοχεῖ, ἀναπαιστιχόν ἐστι “δίμετρον ὃ 

ἀχατάλῃχτον" εὕρηται γὰρ τοῦ ᾿Απόλλωνος τὸ ἃ xai paxpóv. εἰ 

δὲ βούλει, ἔστω ὁ β΄ ποὺς τρίβραγυς" οἰχεῖος γὰρ τῷ μέτρῳ. 

τοῦτο xat lawtxóv γένοιτ᾽ ἂν dz ἐλάττονος τρίμετρον χαταλη- 

χτιχόν, παίωνος γ΄ ὀρχομένου ἀντὶ ᾿Ιωνιχοῦ. ἃ δὲ xai περὲ τού- 

του λέγουσιν, οὐ χαλά. Τὸ ιζ΄ ἐχ χγοριάμβου xai ἰαμβιχῆς συζυ- 10 

γίας ἤτοι ἑφϑημιμερὲς γοριαμβιχόν. ἐμοὲ δὲ δοχεῖ xai τροχαϊχὸν 

εἶναι δίμετρον ἀχατάληχτον, τοῦ α΄ ποδὸς δαχτύλου" τὸ γὰρ 

ἀένασν μαχρὸν ἔχει τὸ ἃ, ὡς χαὶ τὸ ' Aévaot Νεφέλαι παρ᾽ ' Apc- 

στοφάνει (Nub. 276). 70 ez ἰαμβιχὸν ἑφϑημιμερές. ' Exi τῷ τέλει 

παράγραφος. | í5 

Περὶ τῶν χώλων τῆς β΄ μονοστρόφου στροφῆς. 

"H 8 δὲ τοῦ αὐτοῦ ἐπινεχέου μονόστροφος στροφὴ χώλων «ζ΄. 
Τὸ α΄ ἀντισπαστιχὸν τρέμετρον χαταλῃχτιχὸν Φαλαέχειον, τῆς α΄ 

συζυγίας τροχαϊχῆς, τῶν ἄλλων δὲ ἰαμβιχῶν. Τὸ β΄ χοριαμβεχὸν 

τρέμετρον χαταλῃχτιχὸν ἐχ γοριάμβου xài ἰαμβιχῶν συξυγεῶν. 20 

Τὸ γ᾽ ̓  Μλχ"αιώνειον δεχασύλλαβον" σύγχειταει δὲ ἐξ ἰάμβων 

β΄ xai δαχτύλων β΄, καὶ ἔστε τοῦ ᾿Αλχμαέωνος εὕρημα. Τὸ δ΄ 

1 οὐ 8 ἐλάττονος scripsi pro ἐλάσσονος. --- 1--ὃ ἐξ — ἐλάττονος 

om. ξ, — 98 τὸ & ἰων. ἀπελ. μ΄. — Cum voce ἕφϑ. iterum incipit 

α΄. --- τῆς] τῇ μ΄. — 4 ἤγουν ι".. — 6 τὸ πρῶτον καὶ μι. ξ΄. — 

8 ἐλλάττονος o'i" u", ἐλάσσονος cett. — 9 dox. voítov α' ante corr. — 

9. 10 τούτου om. /". — 11 ἤγουν ι". — 18 ἀένναον 5'. — 13. 14 

ὡς παρ᾽ ἀριστοφάνη ἀένναοι νεῷ. ξ΄. — 17 δὲ ex o' addidi. — 20 xoi 

omm. eodd. Bockhii, qui xe δύο inseruit. 
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ἀντισπαστιχὸν δίμετρον ὑπερχατάληχτον ἐχ τροχαϊχῆς xat lapnflt- 

χῆς συζυγίας μεμιγμένον. Τὸ ε΄ γοριαμϑιχὸν δέμετρον ἀχατά- 

ληχτον ἐχ χορεαμβιχῆς xat ἐαμβιχῆς συζυγίας. Τὸ ς᾽ γοριαμβεχὸν 

δέμετρον ὑπερχατάληχτον ex χγοριαμβιχῆς xat ἰαμβεχῇς συξυγέας. 

ἢ Τὸ ζ΄ ἀντισπαστιχὸν δέμετρον χαταληχτιχὸν ἐξ ἀντισπάστου xai 

τροχαϊχῇς χαταχλεῖδος. Τὸ ἢ προσοδιαχὸν ἐχ γοριάμβου xai 

᾿Ιωνιχοῦ ἀπ᾽ ἐλάττονος, ὡς ἐμοὶ δοχεῖ. ἃ δὲ xat περὲ τούτου 

λέγουσιν, oU χαλά. TO δ΄ ἐχ B' σύγχεέταε ἡμιολέων, τοῦ α΄ ἀνα- 

παιστιχοῦ, τοῦ β΄ δὲ ἐαμβεχοῦ " γ΄ γάρ εἶσιν ἀνάπαεστηε xal y 

10 ἔαμβοι. τὸ γὰρ ἡμιόλιον, ἐς οἶσϑα, ἡὕμισύ ἐστε χαὶ ὅλον. Τὸ ε΄ 

ἀντισπαστιχὸν τρέμετρον ἀχατάληχτον ᾿Ασχληπιάδειον, ἐχ τρο- 
χαϊχῆς xai ἀντισπαστιχῆς xat ἰαμβιχῇς συξυγίας. Τὸ ια΄ δαχτυ- 

Ae, τριποϑέα. ἤτοι δαχτυλιχὸν τρίμετρον. ὡς δὲ ἐμοὲ δοχεῖ, 

προσοδιαχόν ἐστι δίμετρον ἀχατάληχτον ἐχ γοριάμβου xai ᾿[ωνε- 

1$ χοῦ ἀπ᾿ ἐλάττονος. Τὸ ιβ΄ ἰαμβειχὸν ἐφϑημιμερές, ἐμοὲ δὲ χορε- 

αμβιχὸν δοχεῖ ἑφϑημιμερές. Τὸ ιγ΄. ἀντισπαστιχὸν τρίμετρον 

χαταληχτιχόν, τῆς α΄ συζυγίας τρογαϊχὴς ἤτοι παέίωνος γ΄, τῶν 
δὲ ἑξῆς ἰαμβιχῶν. ἐμοὲ δὲ ἀναπαιστιχὸν δοχεῖ δίμετρον ἀχατά- 

ληχτον, τοῦ γ΄ ποδὸς τριβράχεος. Τὸ εδ΄ ἀντισπαστιχὸν δέμε- 

90 τρον ἀχατάληχτον Γλυχώνειον ἐξ ἀντισπαστιχῇς xab ἰαμβιχῇς 

, συζυγίας. Τὸ es ἰαμβεχὸν δέμετρον ἀχατάληχτην ἐχ σπονδείων 

1 Boaxvxatdigxtov ἐξ ξ'. ---- 8 χαὶ τροχαϊκχῆς συζ. ξ', om. Vrat. — 

B ἐξ ἀντισπαστιχοῦ ιἰ". --- 7 ἐλάττονος pro ἐλάσσ. α' Vrat. μ΄. — 9 γὰρ 

ἔστιν (", γὰρ ἔστιν ξ΄. — 11. 12 ἐκ vg. συζ. x. ἀντ. x. (6. — 18 

ἤγουν (". — 156 ἀπ᾽ ἐλάττονος o' Vrat. μ' ξ΄, & minori ε΄, ἀπ ἐλάσσο- 

γος cett. — 15. 16 δοχεῖ χορ. u' ξ΄. — 17) τῆς α' συζ. icu. punctis 

suppositis deletum est in ξ΄. — ἤγουν (΄. — 18 ἀναπ. δοχεῖ o'i" uf 

post corr. ξ', δοχεῖ ἄναπ. cott. — 19 «Post verba παέωνος τρίτου in 

Vrai. est: τοῦ τρέτου ποδὸς τριβράχεος. His omissis Mosc. B. prsebet 

ea que dedi: τῶν δὲ ἑξῆς usque ad ἀχατάληχτον, nisi quod in hoc 

libro est τῷ δὲ ἑξῆς ἰαμβικῷ.» Boeckh. In α' /' M & verba τοῦ to. m. 
to. eo quo edidi loco leguntur. — 21 σπονδείον ξ΄. ᾿ | 



SCHOLIA AD OL. XIV. 493 

xat δαχτύλων. ἐμοὲ δὲ xai '[lwwtxóv δοχεῖ ἀπὸ μείζονος tpt- 

μετρον βραχυκατάληχτον, τῆς 4 συζυγέας ᾿Ιωνιχῇς, τῆς δὲ β' 

τρογαϊχῆς Trot ἐπιτρέτου δ΄, xai β΄ συλλαβῶν. Τὸ ες΄ γοριαμβε- 

χὸν τρίμετρον χαταληῃχτιχόν, ἐχ γοριαμβεχῆς xot ἰαμβιχῆς συζὺυ- 

γίας xai βαχχείου. Τὸ ιξ΄ ἐαμβιχὸν πενδημιμερές. ' Eni τῷ 5 

τέλει τῆς β΄ ταύτης στροφῆς χορωνὲὶς μόνη. 2 

1, ΤῊ. Γέγραπται ὁ ὕμνος ᾿Ασωπίχγῳ τῷ ἀπὸ ᾿Ορχομενοῦ 

νεχήσαντι τὴν os. ᾿θλυμπιάδα. ἑ λόγος πρὸς τὰς Χάριτας. 

T'h. ᾿Επειδὴ ὁ μὲν ᾿Ασωώπεγος ᾿θρχομένιός ἐστιν, ὁ δὲ 

K5gtaóc ποταμὸς περὲ τὸν ' Üpyopevóv, ἐν ᾧ ποταμῷ τιμῶνται 10 

4i Χάριτες, εἰχότως ἄρα ὁ ποιητὴς. προσφωνεῖ πρῶτον ταῖς 

Χάρισε. δύο δὲ ᾿θρχομενοΐ εἶσιν " ὁ μὲν ἐν ' Apxaótg πολύμηλος 

χαλούμενος, ὁ δὲ ἐν Βοιωτίᾳ ινύειος, ἀπὸ Ἠινυοῦ τοῦ θεσσα- 

λοῦ Καλλιρόης xoi Ποσειδῶνος υἱοῦ, ἀφ᾽ οὗ xai τὸ γένος τῶν 

"Aprovaucdv* ἤινύειοε γὰρ οὗτοι λέγονται. ᾿θργομενὸς ὃὲ χαὶ 16 

᾿ ἐπὲ ἀοσενιχοῦ xal ϑηλυχοῦ εὕρηται. 

gl. 1. * * TO προοίμιον εὐχτιχόν. — * * co) Κηφισοῦ πο- 

ταμοῦ. — χληρωσάμεναι. --- 9. * olxeite. — ἤγουν τὴν ἱππιχω- 

τάτην ᾿θρχομενίων πόλιν. ---- 9. * εὄγεω ἢ εὐγείου" --- * * εὐγείου. 

1 δὲ om. ξ΄. — 2. τῆς δὲ δευτ. e (" ξ΄, τῆς δευτ. δὲ cett. — 

8 ἥγουν (΄. — ó'ex α' ( μ' E addidi. — 6 Post scholium me- 
iricum inscriptio σχόλια tov αὐτῶν est in &" u' ξ΄. — "7 Thome et 

Trielinii scholia ad v. 1 Bockh primus ex Vrat. A. C. Mosc. B. edi- 

dit. — τῶ &c. τῶ E'. — 8 τὴν oc α' { ξ΄, τὴν o£xtgv μ΄, ἕχτην Vrat, 

τὴν ἑβδομηχοστὴν καὶ Éxtgv Bockh, qui éfó. καὶ ἃ. se additum esse 

Tefert. — 9 ἐπεὶδὲ ὃ u', ἐπειδὴ δὲ ὃ cett. codd. mixti et ed. — δὲ Γ ξ΄ (?), 

δὴ cett. — 10 χηφησός « u ξ΄. — τὸν ὀρχ. I, τὴν ὄρχ. cett. — 

11 προσφ. ὃ ποιητὴς mg. ξ΄. — 19 χάρισιν (". — 12. 18 ὁ μὲν — 

χαλούμενος, ὃ δὲ Γ, ἡ μὲν — χαλουμένη, ἡ δὲ cett. — 14 καλλιῤῥόης 

4" ξ΄. — 15 μηνύειοι T. — δὲ ex Γ' α' i" & addidi. 
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— 4. * * πόλεως Βοιωτίας. — 5. * ἀρχαίων᾽ — τῶν ἀρχηγε- 
τῶν τοῦ ᾿Θρχγομενέων γένους. — ἢ ἔφοροι. — 1. * σὺν βοηϑείᾳ, 

* * 5 o* A συνεργίᾳ ὑμῶν" — μετὰ τῆς ὑμῶν βοηϑείας. ---- τὰ 

εὐφραντά. ---- 9. ὡραῖος. — λαμπρός, ἐπίσημος. — 12. διεξά- 

b Tous: xoi χαϑιστῶσι. --- τὰς κατὰ τὰς πανηγύρεις εἰς αὐτοὺς 

10 

1ὅ 

20 

συστάσεις. — 13. ϑυσίας. 

1—13. Μ. Καφισέων 00r wv]^ Q Χάριτες ἀοίδιμοι, ἤγουν 

περιβόητοι: βασίλισσαι τῆς πλουδσέας ᾿θργομενοῦ, ἔφοροι τῶν Με- 

νυῶν τῶν ἀρχαίων τὴν γένεσιν, αἵτινες οἰχεῖτε ἕδραν, ἤγουν χαϑέ- 

δραν, τόπον χαλλίπωλον, τουτέστιν ἵπποις χομῶντα, 7, χαλλέβωλον, 

ἤτοι εὔγειον, τῶν τοῦ Κηφισοῦ τοῦ ποταμοῦ ὑδάτων τὸν χλῆρον 

ἐσγχηχυΐαι" τοῦτο γὰρ δύναται τὸ λαχοῦσαι᾽ χλῦτε (6), ἀντὲ τοῦ; 

ἐπαχούσατε ἐμοῦ δηλονότι" ἐπεὶ εὔγομαε ὑμῖν, ἤγουν ἐπιχαλοῦμαε 

ὑμᾶς. σὺν ὑμῖν γάρ, ἀντὶ τοῦ δὲ ὑμῶν γένεταιτοῖς ἀνδράποις πάντα 

τὰ τερπνὰ xai τὰ γλυχέα, λέγω εἴτις ἀνήρ ἐστε σοφός, ἤγουν φρό- 

νέμος xal φυχιχὴν ἀρετὴν ἔχων, δ ὑμῶν ἐστιν αὐτῷ τὸ τερπνὸν 

τῆς φρονήσεως" εἴτις ἐστὶ χαλὸς ἤγουν εὔμορφος χαὶ σωματιχῇ, 

ἀρετῇ χρῆται, δὲ ὑμῶν ἐστιν αὐτῷ τὸ τερπνὸν τοῦ χἀλλους " 

εἶτις ἐστιν ἀγλαός, τουτέστε λαμπρός, περιφανὴς τὰ ἐχτὸς χαὲ 

εὐδοξίαν ἔχων, δὲ ὑμῶν ἐστιν αὐτῷ τὸ τερπνὸν τῆς λαμπρότητος. 

xal γὰρ xai οἱ ϑεοὲ χωρὶς τῶν σεβασμίων Χαρίτων οὔτε χοροὺς 

χοιρανοῦσιν, ἀντὲ τοῦ δεσπόζοντες διατάττουσι᾽ χοροὺς δὲ λέ- 
Α e x ^ "^ ^ e » ^ y t , y €t ou οἱ ἄνϑρωποι αὐτοῖς τελοῦσιν" οὔτε δαῖτας, ἤγουν ἑορτάς, 

e 

7 χαφησ. v ταί. μ΄. — σύνταξις margo μέ ξ΄. — Que post 

Χάριτες leguntur om. /" in spatio. — 8 ἐρχομενοῦ q etiam in textu, 

ubi cett. libri Mosch. '0gy. iuentur. — 9 ἤγουν qv, fto. . cett. — 

11 κχηφησοῦ Vrat. μ' ξ΄. — τοῦ mot. om. q. — 12 χλῦτε δὲ ἀντὲ 
Vrat. — 16 xai om. 4. — 17 ἤγουν qv, 7) cett. — εὔμορφες qceiqoo- 

qoc Vrat. — 18 ἔστιν q. — 20 ἐστιν q. — 29 διατάσσουσι q. — 

998 y. ἑορτάς] ἑορτάς 7yovv q, 7) ἑορτὰς Vrat. μ' ξ΄. 
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ϑυσίας, ἀνϑρώπων δηλονότι ἐπ᾽ αὐτούς, δεσπόζοντες διατάς- 

τουσιν | | 

gl. 14. ἔφοροι. — 15. διὰ τὴν πρὸς αὐτὸν οἰχειότητα" ὁ μὲν 

γάρ ἔστι μουσιχός, yapréatepoy δὲ οὐδὲν μουσιχῆ ς. — 17.. δεη- 

νΕΧ. — εὐλαβῶς ἐνεργοῦσι. — 19. σεβασμία. ---- Ἐταῦτά ἐστι. p 

τὰ ὀνόματα τῶν τριῶν Χαρίτων" ' Ayloía xat Εὐφροσύνῃ xai 

Θαλία. ποιεῖται δὲ πρῶτον τὸν λόγον πρὸς τὰς δύο, ἔπειτα πρὸς 

τὴν Θαλέαν. --- 20. ἤγουν τοῦ Διός. --- 21. * γψεσϑέ μου τὼν 

ὕμνων. ---- 23. ὅμνον. ---- ἐπὶ λαμπρᾷ εὐτυχίᾳ. — 2^. ῥᾷστα. — 

26. Λυδέαις. — 27. ἐστι. --- * ᾿Ολυμπεόνιχος γέγονεν. — 
- Ἀ 

* δέον xai καὶ Meta εἰπεῖν, ἀσυνδέτως εἶπεν. — 99. ἤγουν διὰ 

τῆς εἰς τὸν πολίτην αὑτῆς παρά aou βοηϑείας. 

13— 28. M. ᾿Αλλὰ πάντων τῶν ἔργων ταμίαι, ἤγουν διεξα- 
- * . * - 

γωγεῖς, αἱ Χάριτες οὐσαε δηλονότι, τὴν ἀΐδεον τιμὴν τοῦ πατρὸς 
., 9 - , J » - , , * - , 

αὐτῶν τοῦ οὐρανίου, γγουν τοὺ Διὸς σέβουσιν, ἀντὶ τοῦ δοξά- 
* , - , v - M H4 - Covzat ἐν οὐρανῷ, ϑέμεναι, ἤγουν ϑεῖσαε τοὺς ἑαυτῶν Üpóvouc 

πλησίον τοῦ ᾿Απόλλωνος τοῦ γρυσοτόξου τοῦ ἐν τῇ Πυϑῶνι 
τιμωμένου. ἐχεῖ γάρ, φασίν, ἦσαν αὗται ἱδρυμέναι ἐν τοῖς δεξιοῖς 

τοῦ ᾿Απόλλωνος. ὦ σεβασμέα (19)! 4γλαΐα καὶ ὦ Εὐφροσύνη φίλῃ. 

1 ἐπ᾽ αὐτάς ᾳ. — δεσπ. διατ. ( διατάσσ. v } οἴω. 4. — ὅ Glossa 

Thomana in α΄, codd. mixtis et edd. inter scholia legitur. — ὅ. 6 r. 

εἰσι t. tg. Χαρ. tà ὄν. Tricl. — 6 xal ante Ebo. om. Tricl — xoi 

ante Θαλέα om. /". — 10 Glosse Thomane in a'u' Vrat. et edd. 

inter scholia leguntur, sie: 7 (Sic α΄ μ΄, ἃ cett) Μινύεια, Ὀλυμπιόνικος 

γέγονε δηλονότι. δέον δὲ καὶ ἡ Μινύεια εἰπεῖν, ἀσυνδέτως εἶπεν. — 18 

Delevi lemma ἀλλὰ πάντων ταμίαι ἔργων cum q v. — 18—19 ἀλλὰ 

— "Ax. om. 4". — 15 aitov] αὐτοῦ ξ΄. — δοξάζονται qv et codd, 

Oxx., δοξάζουσιν cett. — 17 £v τῇ q, ἐν vqg..cett. — 18 Cum ἐχεῖ ydg 

explicit cod. v. Reliqua cum w contuli. — φυσιν 4. — αὗται om. 4. — 

ἰδρυμέναις q. — 19 Ante ὦ lemma zót»/ "AyAoía delevi eum qv. — 

σύνταξις margo μ' ξ΄. — ὦ om. /'. — Quse post cef. "AyAaía leguntur 

om. ;" in spatio. — φροσύνη q. — Post Eig delevi 7 libros qv & 

secutus. 



496 . SCHOLIA AD OL. XIV. 

τῶν μολπών, ϑυγατέρες τοῦ χρατίστου τῶν ϑεῶν, Zrouv 

τοῦ Διός, ἐπήχοοι νῦν γένεσϑε δηλονότι" xai ὦ Θαλία ἐρασί- 

μολπε, ἤγουν τῶν μολπῶν ἐρῶσα, ἐπήχοος γενοῦ ἰδοῦσα τόνδε 

τὸν χῶμον, ἀντιστρόφως ἀντὲ τοῦ ἐπήχοος γενομένη ἐπίσχεφαε 

ὅ τοῦτον τὸν σὺν ὕμνῳ χορὸν τὸν μετεώρως στρεφόμενον ἐπὶ μοέρᾳ 

εὐμενεῖ, ἤγουν ἀγαϑὰ φρονούσῃ" τὸν ᾿Ασώπιγον γὰρ ἡλϑον 

ἀείδων, avri τοῦ ccv, ἤγουν ὑμνήσων, ἐν τρόπῳ, τουτέστι 

ῥυϑμῷ Λυδίῳ, xai ἐν μελέταις, ἀντὲ τοῦ συνϑήχαις ἐπῶν, 

δεότε ᾿θλυμπιόνεχος ἐγένετο δηλονότι ἡ τῶν Μινυῶν πόλις, του- 

1Ἰ0τέστιν ἡ Φρχομενδε, 7 πατρὶς τοῦ ᾿Ἡσωπίγου, σοῦ γάριν, ὦ 

Θαλία. 

gl. 28, τὸν σχοτεινόν. --- 29, ὦ φήμη sd. --- 80, * 

᾿σωπέγου, Κλεοδάμῳ. --- 81. ἕνα. ---- * τόν. ---- 32. αὐτῷ. — 

αὐτῷ. --- 38. ἐν. --- 84. αὐτὸς ὁ ' Aawntyos. — 35. στεφάνοις. - — 
15 ἤγουν τὴν χεφαλὴν ἀπὸ μέρους. 

31—35. Th. Τὸ Κλεόδημον πρὸς τὸ ἰδοῦσα, τὸ δὲ 
υἱὸν πρὸς τὸ εἴπῃς, οὕτως" ἵνα ἰδοῦσα τὸν Κλεόδημον εἴπῃς 
αὐτῷ τὸν υἱὸν ὅτι ἐστεφάνωσεν οὗτος ὁ ᾿Ασώπιγος τὴν νέαν 
αὐτοῦ χαίτην, ἤτοι τὴν χεφαλὴν ἐν τοῖς χόλποις τῆς Πίσης, 

30 ἤγουν ἐν τῇ θλυμπίᾳ, ἐν τοῖς πτεροῖς τῶν χυδέμων αέϑλων, τοῖς 
δίχην πτερῶν αἔρουσι τὸν νιχήσαντα. τοιαύτη ὃὲ xai καὶ παρὰ 

᾿Αριστοφάνει σύνταξις (Nub. 95): 

1 ἥτοι q. — 9 γένεσϑαι Vrat. ξ'. — 4 χόσμον 4. — ἀντιστρ. 

ἀντὶ τοῦ φως Vrat. --- 5. 6 τρεφόμενον ἐπεὶ μοῖρα εὐμενῇ ξ΄. — 

7 Post τρόπῳ libros qw μ' ξ' secutus delevi “υδίῳ. — 8 Qus post 

ἐπῶν in £' legebantur cum ultimo folio avulso perierunt. — 12 Glossa 

ὦ 9. 9. in Γ' οἱ codd. mixtis legitur, non legitur in α΄. — 16 KAs- 

ὅαμον ed. Boeckh. — 17 / Vrat. — τὸν omm. edd. — 19 αὑτοῦ 

ed. Boeckh. — ἤγουν (/". — τὴν om. I: — πίσσης I' Vrat. — 21 xoi 

om. JI 
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| 0? τὸν οὐρανὸν 

| " Λέγοντες ἀναπεέϑουσιν, ὡς ἐστι πνιγεύς" 

xai πάλιν (Nub. 145)" 
᾿Ανηρετ᾽ ἄρτι Χαιρεφῶντα Σωχράτης 

ia | Ψύλλαν, ὁπόσους ἄλλοιτο τοὺς αὐτῆς πόδας. 

28—35. M. Nov, ὦ ᾿Ηχοῖ, τουτέστε φήμῃ, ἄπιϑε εἰς τὴν 
, - ! * , [j » Y 2 χαϑέδραν τῆς Περσεφόνης τὴν μέλανα τεέγῃ ἔχουσαν, ἤγουν εἰς 

(07 , 3 , ^ ; - ᾿ - 3 
τὸν Avv, φέρουσα ἀγγελίαν περιᾳδομένην τῷ πατρὲ τοὺ Aac- 

“« , ww Li πέγου τῷ Κλεοδήμῳ, ὅπως ἰδοῦσα αὐτὸν τὸν Κλεόδημον εἴπῃς 
(32) τὸν υἱὸν αὐτοῦ ὅτε ἐστεφάνωσε τὴν γαίτην, ἀντὲ τοῦ τὴν 10 

χόμην αὐτοῦ παρὰ ταῖς χοιλάσι τῆς ἐνδόξου Πίσης, ἤγουν ἐν τῇ 

ἐνδόξῳ ᾿θλυμπίᾳ, πτεροῖς ἐνδόξων ἀγώνων, ἀντὶ τοῦ στεφάνοις 

ἐπαίρουσε xal οἷον πτεροῦσε τοὺς στεφανουμένους. ἐπὶ τοῦ 
? Y 2 "n. - 1 » Om» T 7 o e πράγματος δὲ ὀφείλων ϑεῖναε τὸ εἴπῃς, tv ἢ ὁ λόγος οὑτως 

σ » ed 4 , v e € C4 , - M , 

ὕπως ἰδοῦσα τὸν Κλεόδημον εἴπῃς, Ott ὁ υἱὸς αὐτοῦ τὴν νέαν 15 
3 4 9 "- 4 - 3 , 4 , e t 1 - "5 , 

χόμην αὐτοὺ ἐν τῇ θλυμπίᾳ ἐστεφάνωσεν" ὁ δὲ ἐπὶ τοὺ 0vópa- 

2 λέγουσιν (om. ἀναπ.) I. — ὡς ἔστι Vrat. μ΄. — Post πνιγεύς 

edd. χἄστι περὶ ἡμᾶς addunt. — 4 ἀνῴρετ᾽ ι΄. — B τὴν ψώλαν T. — 

ἅλοιτο Γ' qui om. τοὺς αὐτῆς. — αὑτῆς ed. Bockh., αὐτούς Vrat. — 

Mss. B, y hec addunt: ἄλλοι δὲ τινες οὕτω συντάσσουσιν " ὅπως 

ἰδοῦσα αὐτὸν τὸν Κλεόδημον εἴπῃς διὰ τὸν υἱὸν αὐτοῦ τὸν ᾿Ασώπιχον ὅτι 

ἐστεφάνωσεν αὐτὸς τὴν αὑτοῦ χαίτην τὴν νέαν, παρὰ τοῖς κόλποις τῆς 

ἐνδόξου Πίσης, πτεροῖς, ἥτοι στεφάνοις ἐπαίρουσι τοὺς στεφανωμένους, 

οἷα πτεροῖς χυδίμων ἀέϑλων. --- 6 Delevi lemma με)αντειχέα νῦν δόμον 

(v. δ. om. «, δόμον omm. Vrat. u') cum εὖ ἐ“΄. — σύνταξις margo μί. 

— Qus post'Hroi leguntur, om. /" in spatio. — 7 μέλαινα qw Vrat. 

M. — τύχη Vrat. u'. — τῷ πατρὶ τοῦ (vo 4) do. qw, τῷ t. &c. πατρί 

cett. — 9 αὐτὸν omm. w Vrat. — 10 τὴν post rob om. 4. — 
àv 

11 αὑτοῦ ed. Bockh. — εὐδόξου q, εὐδόξον w Vrat. μ΄, — 12 

εὐδόξω q. — 18 στεφανομένους q. — 18 ὅπ. ἀπελθοῦσα εἰς τὸν xà. 

w. — εἴπη q. — 16 χύμην q. — αὑτοῦ ed. Bockh., ἀντὶ τοῦ q. 
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τος αὐτὸ τίϑησιν, εἶτα ἐπάγεε τὸ πρᾶγμα, xal ποιεῖ τὸν λόγον 

ὅμοιον τῷ (Eur. Hecub. 986) Eizé μοι τὸν Πολόδωρον, εἰ C. 

xat αἰτιατιχὴν δὲ λέγεται ἐν τούτοις τὸ ὄνομα " τὸ γὰρ λέγειν 
* 023 o ey ^ 1 3 , 

αἰτιατιχὴν aet λαμβάνει, ore πρὸς τὸ λεγόμενον ἀποτεΐνει. 

8 δὲ om. Vrat. — 4 ἀεί om. q. ---- αὖτ. τὸν λόγον πρὸς τὸν κεέ- 

μένον ἀπ. w. ᾿ 



Πινδάρου Πόϑια. 

"Entvtxot. Πυϑιονίκαις. | 

Ἱέρωνι Αἰτναίῳ ἅρματι. Qu α΄. 

[ δημητρίου Ἰριεχλινίου ] 
* -« [4 « e 1 P] - «Ψ 

περὶ τῶν xoàov τῶν στροφῶν xat αντιστροφῶν τοῦ 

α εἴδους τῶν Πυϑέων. Ilaàatóv. 

Τοῦ αὐ εἴδους τῶν Πυϑίων αἱ στροφαὲ xai ἀντιστροφαὶ 

χώλων ἑχάστη ιβ΄. 1ὸ α΄ τροχαϊχὸν δέμετρον ἀχατάλῃχτον. Τὸ 
B δαχτυλιχὸν πενθημιμερές. TÓ y' ὀχτωσύλλαβον Σαπφιχόν, 

δίμετρον ἀχατάληχτον ἐχ τροχαϊχῆς συζυγέας xal γοριάμβϑου" 

χαὶ ἔστιν ἐπιχγοριαμβιχόν. Τὸ δ᾽ Πινδαριχὸν ἐχ Σαπφιχοῦ, τρέ- 

μετρον ὑπερχατάληχτον᾽ σύγχειται δὲ ἐχ τρογαϊχῇς συζυγίας, 

χοριάμβου, ᾿]ωνιχοῖ ἀπ᾽ ἐλάττονος χαὶ συλλαβῆς. Τὸ ε΄ ἀντι- 

σπαστιχὸν δέμετρον ὑπερχατάληχτον᾽ ἔγεε δ᾽ ἐπιτρίτους δ΄ ἀντὶ 

ἀντισπάστων. Τὸ ς σύνϑετον ἔχ τε τοῦ λεγομένου προσοδιαχοῦ 

xai ἰαιβιχῆς συξυγίας. ἔστε δὲ τὸ προσοδιαχὸν δέμετρον ἀχα- 

4 Scholia δᾶ Pyth. I—IV ex /," accurate edidit Car. Ern. 

Christoph. Sehneider in «Apparatus Pindarici Supplemento ex codi- 

cibus Vratislaviensibus» (Vratislavie 1844 p. 1—32), cuius editionem 

usque ad Pyth. IV 96 eum «' (qui hoe versu deficit) et usque ad 

finem eiusdem carminis cum z'" 'contuli. — Scholium metrieum om 

x". — 6 Παλαιὸν ex α' addidi. — 7 ἀντιστροφῶν (corr. etiam Schnei- 

der) /', qui om. ἑχάστη. — 9 ὀχτασύλλαβον (' et — quod semel 

annotare sufficit — Schneideri editio. — 13 ἐλάσσονος /'". 
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430 SCHOLIA AD PYTH. I. 

τάληχτον ἐξ ' lovexoD xai yoptáuflou. TO €. Πινδαριχὸν &x Σαπ- 
- , y , , 

φιχοῦ ἑνδεχασύλλαβον, Trot tptpetpov χαταληχτιχόν. ay xet- 

ται δὲ ἐχ τροχαΐχῃς συζυγίας, χορεάμβου xal 'lavixze χατα- 
-- Y , » 

ληχτιχῆς, ἤτοι ἀναπαίστου. Τὸ ἢ τροχαϊχὸν τρέμετρον xara- 
L4 es — , 

ληχτιχόν. Τὸ ὃ δαχτυλιχὸν πενϑημιμερὲς opocov τῷ D. Τὸ « 
ep - 4 

ὅμοιον τῷ ζ΄. Τὸ ια΄ προσοδιαχὸν δέμετρον ἀχατάληχτον ἐξ ' [ai- 
ww 3 ! J' SN » , Pd 

νιχοῦ xat γοριάμβου. Τὸ «9. cpoyaixr συξυγέα, ἤτοε novóperpov. 

᾿Βξῆς παράγραφος ἐφ᾽ ἑχάστῃ στροφῇ xat ἀντιστροφῇ. 

Περὲ τῶν χωλων τῶν ἐπῳδῶν. 
, , ? . 

Ai ἐπῳδοὶὲ χωλων ἑχάστῃ t€. τὸ α δαχτυλιχὸν τρίμετρον, 
D! * ! 4 € , w 4 Α 4 ? xai εἰ μέν ἐστιν ἡ τελευταία βραχεῖα, ἐστὲ χαταληχτιχὸν εἰς dt- 

σύλλαβον, εἰ δὲ μαχρά, ἀχατάλῃχτον. Τὸ β' τροχαϊχὸν δέμετρον 

χαταληχτιχὸν Βὺριπίδειον ἢ ληχύϑιον. Ἰὸ ry προσοδιαχὸν Ót- 

uetpov ἀχατάληχτον. ἐμοὶ δὲ δοχεῖ ὅμοιον εἶναι τῷ α΄. Τὸ δ' 

Πινδαριχὸν ἐχ Σαπφιχοῦ ὅμοιον τῷ ζ΄ xal i τῆς στροφῆς. Τὸ 

e' τροχαϊχὸν δίμετρον ἀχατάλῃχτον. Τὸ ς ᾿Ιωνιχὸν δέμετρον xa- 

ταληχτιχὸν ἀπ’ ἐλάττονος ἐχ τροχαϊχῆς συζυγίας xai ᾿ Ϊωνιχοῦ 

χαταληχτιχοῦ. ἐμοὶ δὲ παιωνιχὸν δοχεῖ Κρητιχὸν δέμετρον ἄχα- 
. * - , ud ΄- [4 -^ , 

τάληχτον &x Κρητιχοῦ xai παίωνος ὃ. Τὸ Q ὅμοιον τῷ ς τῆς 
- , ε * . 

στροφῆς. Τὸ ἡ mpoao0taxóv δίμετρον ὑπερχατάληχτον ex yo- 

ριάμβου xai ᾿Ιωνεχοῦ ἀπὸ μεέξονος xal συλλαβῆς. oi δὲ λέ- 
« . , 

γοντες αὐτὸ ἀχατάληχτον οὐ χαλῶς, οἶμαι, λέγουσι. Τὸ ὃ 

᾿Ιωνιχὸν ἀπ᾽’ ἐλάττονος δίμετρον χαταληχτιχόν, ἦτο: ἑφϑημι- 
' , 

μερές. TO εἰ προσοδιαχὸν τρέμετρον ἀχατάλῃχτον ἡ Πινδαριχὸν 

2 post ἕνδεχασ. in /' hec inseruntur: ἤγουν τρέμετρον ἐχ' σαπφι- 

xov ἑνδεχασύλλαβον. — ἤγουν i". — 4 ἤγουν ι΄. — τροχ. δίμετρον 

(C. — ἢ ἤγουν ι΄. --ο 8 ἐξ ἧς α΄. — 4 παρ. ι΄. — 9 IL. v. x. t. ἐπ. ex 

a' addidi. — 10 ἐχάστη om. ,". — 11 μὲν ἐστὶν codd. — 18 ἐπιω- 

yuxóv δοχεῖ ι΄. — 28 ἤγουν 4". 
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ἐχ Σαπφιχοῦ, éx tpoyaixze συζυγίας, χοριάμβου xai ᾿]ωνεχοῦ 
2»? 4214 , “ J 9 - ΚΓ ἀπ᾽ ἐλάττονος. Τὸ τα τροχαϊχὸν δέμετρον ἀχατάλῃχτον τοὺ a 

ποδὸς γορείου. Τὸ εβ΄ ὅμοιον. Τὸ ιγ΄ ὅμοιον τῷ β' τῆς στροφῆς. 

Τὸ ιδ΄ προσοδιαχὸν δίμετρον ἀχατάληχτον ἐξ ᾿Ιωνιχοῦ xai zo- 
, , 5, O90 ΄- , c «« , Li , 

ριάμβου. Τὸ «e ὁμοῖον τῷ τα. ᾿ξης χορωνίς, εἶτα παράγραφος 

ἐν πάσαις ταῖς ἐπῳδοῖς" ἐν δὲ τῷ τέλει τοῦ ᾷσματος ἀστερί- 
σχος. ἔστι δὲ τὸ ᾷσμα &' στροφῶν. 

T'h. Κυραῖοι, ἔδνος περὲ τὸν Παρνασὸν τοὺς εἰς τὴν fT»- 

ϑίαν ἰόντας λογῶντες ἀνηρουν. Πὐρύλοχος οὖν ὁ Θεσσαλὸς ᾿4μ- 

φιχτίωνας συμπαραλαβὼν ἐπιϑέμενος αὐτοῖς, χατεστρέφατο. 

ἀν᾽ ὧν ἀμοιβὴν τῆς νέχης χαϑίστησε πανήγυριν τῷ ᾿Απόλλωνι, 

τὰ λεγόμενα Πύϑια, τελουμπένην xarà γ΄ όνους ε΄, ὡς xai 

ἡ τῶν ᾿θλυ πίων. Πυϑὼν δὲ ἐχαλεῖτο 0tà τὸ σεσήφϑαε ἐχεῖ 
τὸν ὑπ᾽ ᾿Απόλλωνος ἀνῃρημένον δράχοντα' πύϑω γὰρ τὸ σήπω. 

7 διότε oí δεόμενοι περί τινων μαϑεῖν, ἐχεῖσε ἀφεχνούμενοι 

ἐμάνϑανον.: ποιεῖταε δὲ τὸν λόγον πρὸς τὴν τοῦ ᾿Απόλλωνος 

χιϑάραν, ὅτε τε αὐτὸς ἐν μουσιχῇ δε τὰ ποιήματα, xat ὅτι 
7 ἑορτὴ ἡ παροῦσα, χαϑ' ἣν ποιεῖταε τοὺς ὕμνους, τοῦ ᾿Απόλ- 

λωνος ἦν. εἰ xat τινές φασε διὰ τοῦτο πρὸς τὴν φόρμιγγα πε- 

8 τῷ 5 ι΄. --- 7 ἔστι ---- στροφῶν ex αἱ addidi. — Τοῦ αὐτοῦ 

σοφωτάτου τοῦ μαγίστρου χυρίου ϑωμᾷ σχόλια εἷς τινα τῶν πυϑίων se- 

quitur in ε΄, τοῦ σοφωτάτου μαγίστρου σχόλια sequitur in π΄. — 

8 Lemma Πινδάρου Il9.a est in π΄. — σημείωσαι ὅπως συνέστη 

τὰ πύϑια margo /". --- ΟΚιῤῥαῖοι 1", idem voluit Sakkelion. — παρ- 

νασσόν xw". — 8. 9 Πυϑῶνα coni. Semitelos. — 9. 10 ἀμφιχτύω- 

. vac 4^, ἀμφικτίωνας Γα', ἀμφιχτύονας πί΄. — 10 συμπεριλαβών T. — 

15 περὶ τινῶν De /". — 16 ποιεῖ ex «' enotavi, facit |". — 17 

μουσῇ &", eorr. etiam Sehneider. — 18 7 ἑορτὴ ἡ m. I, 5 παρ. 

ἑορτή cett. — 19 διὰ τοῦτο x", διατοῦτο cett. — 19. 1 ποιεῖσϑαι π''. 
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rouc0at τὸν λόγον, διότε ' [£pewy αὐτῷ χρυσὴν χιϑάραν ὑπέ- 

σχετο, ἵνα αὐτὸν ἄναμνγ a7. 

1. Germ. ᾿Επιδεξίως πως ἐν ὑποινήσει ἄγει αὐτὸν τῆς 
χρυσέας φόρμιγγο τῆς ὑποσχεϑείσης. οὐγ ἁπλῶς δὲ εἶπε 

ὅ γρυσέα φόγμεγξ, ἀλλ᾽ αἰνιγματωδῷς παραδηλοῖ αὐτῷ τοῦ 

10 

15 

20 

τὴν ὑποσγεϑεῖσαν φόρμιγγα γρυσέαν πέμφαι. 

gl. 1. * Τὸ προοίμιον προσφωνητιχόν. ---- * * γρυσῇ. — ὦ 

χιϑάρα. — 9. τῶν ἀνθηρὸν ἐγουσῶν πλόχαμον, “" ὁποῖόν ἐστε 

τὸ iov. --- ὃ. σύντροπον, χοινόν. — xtzua' χιϑαρέξοντε γὰρ 

τῷ ᾿Απόλλωνι αἱ Μοῦσα: γχορεύουσιν. 

ἅ. Th. Τὸ βάσες οἱ μὲν τὸν ῥυϑμὸν νοοῦσι. τῆς γὰρ χιϑά- 
᾿ t t ᾿ 9 , Y x , * ? , pas ὁ ῥυθμὸς àxobst, ἤγουν xatà τὸ μέλος ἐχείνης συντέϑεται. 

ot δὲ διὰ τοὺς τῶν γορευτῶν πόδας" ἀχούουσει γὰρ ἐχεῖνοι τῆς 

χιϑάρας. τουτέστιν ἑποῖόν ἐστε τὸ μέλος αὐτῆς xal οὗτοι 

χινοῦντα!. λέγε: δὲ τὴν βάσιν ἀργὴν ἀγλαΐας ἢ διότε ὁ ῥυϑμὸς 

τὸ πᾶν ἐστι τοῦ λόγου, ἢ ὅτι j xat! ἀρχὰς τοῦ γοροῦ xiv ησις 

μεγίστης εὐφροσύνης ὕστερον ἀπ᾽ αὐτοῦ ἐσομένης ἀρχῇ ἐστιν. 

gl. 4. τῆς χιϑάρας. — ᾿ ἤγουν ὁ ῥυθμός. --- εὐφροσό- 

νης. — ὅ. ἘΞ ὑπαχούουσιν. — οὗ μελῳδοί. --- τοῖς παρὰ σοῦ 
, 4 *, τύποις, ἤγουν ὅπως αὐτὴ τὰ μέλη τυπωσῇῃς, xal 7j παρ᾽ ἐχείνων 

τ 9 b! , A ^ 1 

ῳδὴ φέρεται. — O0. τών τοὺς γοροὺς αγόντων᾽ πρὸς γὰρ τὰ 

4 1 oi yopoi à — πμελῶν. — 1. "ἄσιατα" — ᾷσματα xot ot yopot ἄγονται. μελῶν. . "02 

* ἤγουν ἄσματα, ἀπὸ τοῦ ἀναβάλλομαι τὸ προοιμεάξζο- 

μαι. — ποιῇς. — Ἐχινουμένη᾽ --- Ἐἢ χινουμένῃη τοῖς χρούμασιν. 

1 χρυσὴν I. — 8 Ante £nid. delevi ἢ οὕτως. — ἐπιδ. πῶς U. --- εἰς 

ὑπόμησιν ξ — ὅ τοῦ fori. delendum est. --- 7 Τὸ πρ. πρ. ex «a m^ 

addidi. — 11 Βάσις ἀγλαίας est lemma in αἱ ε" π'΄. ---- νοοῦσιν αἰ. — 

19 συντίϑενται DL. — [4 ὁποῖον ἐστὶ o i". — x. αὐτοὶ x. ἐ΄. — 16 

πᾶν ἐστὶ α' t". — χαταρχάς αἱ i". — 17 ὕστερον om. /".. — ἑπομένης 

4". — ἀρχὴ ἐστίν α' i". — 20 τυπάσεις α΄. — ἐχείνω Γ. — 94 noc 

in αἱ Triclinii manu additum est. 



*a 
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. ^ 8. Tr. Kepauvóv σβεννύεις) ἤτοι τὸν Ala τῆς ὀργῆς 
παύεις xa) μειλέχεον χαϑιστᾷς, ὁπόταν ἀχούῃ aov. 

gl.8. "*Oy ὁ Ζεὺς δίχην αἰγμῆς φέρει. — Ἐ"παύεις, πραῦ- 

vete. — 9. τοῦ αϊδίου' ἄσβεστον γὰρ τὸ πῦρ τοῦ πᾳρὰ τῷ Δεῖ 

χεραυνοῦ. -— 10. *üzyot — ** χαδεύδει. -- "τῇ ῥάβδῳ᾽ — 

** τῇ ῥάβδῳ τοὺ Διός. 

9. 10. Th. Φασίν, ὅτε ἐν τῷ τοῦ Διὸς σχήπτρῳ ἀετὸς 

χάϑηται δειχνύων τὸ τοῦ Διὸς ἡγεμονιχόν, ἐπειδὴ xai οὗτος 

βασιλεὺς ἁπάντων πτηνῶν. ἔντινα ἀετόν φησιν ἀχούοντα τῆς 

᾿Απόλλωνος χιϑάρας εἰς ὕπνον τρέπεσϑαι ϑελγόμενον τῇ qp. 
gl. 11. zorazzy; ταχεῖαν. — ἦτοι ἐξ ἀμφοτέρων τῶν 

μερῶν αὐτοῦ. — 13, "γαλάσας" — "*xarayayam. — 18. ὁ ἦγε- 

pay. — “ἤτοι τῶν ὀρνέων πάντων. ---- τὴν εἰς σχότος τοὺς 
ὀφϑαλμοὺς ἄγουσαν. --- 14. ** γάρ. — Ἐαὐτφ' — *" ἐπ᾽ αὐτῷ. ---- 

ἤτοι τὸν ὕπνον. — 1ὅ. τῇ ἐστραμμένον. ῥάμφος ἐχούσῃ. — 
** χεφαλῇ, αὐτοῦ. — τῶν ὀφθαλμῶν. 

16. Th. Τὸ χατέχευας καὶ πρὸς τὸ γλεφάρων. συνα- 

πτέον ἢ πρὸς τὸ xparí, ἕν ἡ τὸ γλεφάρων πρὸς τὸ xAat- 
στρον. ὁ γὰρ ὕπνος ὥσπερ τι χλεῖϑρον τῶν ὀφϑαλμῶν χλείων 

αὐτοὺς χαὶ οὐχ ἐῶν ἠνεῳγμένους εἶναι. 

13—16. Germ. “Ὃ νοῦς" ἐπὶ τῷ χρατὶ δὲ χαὶ τῇ χεφαλῇ 

τῇ ἀγχύλῳ, τῇ χαμπύλῳ ἀπὸ τοῦ ῥάμφους (τὸ χεφαλῇ δηλοῖ, 
ὅτε xal ἐπ’ αὐτῷ τῷ alerQ)) χατέχευας xai ἔχυσας τὴν χελαι- 

νῶπιν νεφέλην, ἤγουν μέλανα ὕπνον χατέγυσας, τὸ ἡδὺ χλεῖ- 

1 τὸν διὰ x", corr. Θϑιαϊθ]οβ. — 4. ὅ γὰρ τοῦ m. τ. 4. χερ. πῦρ 

I. — " εὕδει δ' à. (sic) est lemraa in /', εὕδει δ᾽ ἀνὰ σχάπτῳ in x", 

εὕδει δ᾽ ἀνὰ σκάπτρῳ in α΄. --- 8 xai om. T. — 9 ἀετὸν φησὶν α' (", 
ἀετόν, φησίν x". -- 17 βλεφάρων m", yÀsg. coniecit Semitelos. — 
18 βλεφ. coni. Sakkelion improbante Semitelo. — 18. 19 χλάϊστρον 

αἰ ἐπ᾿ e Trielini sententia. — 19 ὥς πέρ τι I, don£o wo. .— 
€ 

21 τῇ xg. U. — 82 τῇ ἀγχύ..". χαμ U. — 22.28 δηλοῖ, οἱ καὶ 
τοῦ αἰετοῦ U. — 894 νεφέλην 7.... cwa ὕπνον U. 

Scholia Pindar. ed. Abel. 28 
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στρον χαὶ χλειδίον (τὸ γὰρ 5o τοῦ ὕπνου λέγει)" τῶν βλε-. 

φάρων. ᾿ 

gl. 16. γλυχύ. — χλεῖϑρον. — χατέχεας. — soci 

vos. — 17. ποταπόν; εὔχυτον, ""ῇ ὑγρότητά τινα ἐμφαῖνον 

ἔχειν. — γαλᾷ, **J ὥσπερ χυρτὸν δείχνυσο. --- ταῖς σαῖς. 

18. Th. Δείχνυσιν ἐντεῦϑεν τὴν τῆς μουσιχῆς δύναμιν. 

εἰ γὰρ τὸν ἀμείλιχτον xai δρασὺν ^p ϑέλγει, τίνα οὐχ ἂν 

τοῦτο ἐργάσηται; 

gl. 18. τοῖς μέλεσιν. — ἀνδραποδιζόμενος xai χηλούμε- 

νος. --- ὁ ϑρασὺς χαὶ ἀμεέλειχτος. — 19, **rzvy σχληρὰν xai 
Ἐπ τὴν » ὸ ὀξύτητα 

7 τὰ ἔγχη. --- εὐφραίνει. ---- "τὴν αὐτοῦ" --- "NA ἑαυτοῦ. — 

δεινήν. —. μαχράν. —- 20. τῶν δοράτων. — 

91. "τῷ μέλει xa) τῇ qj. — "τὰ ϑελχτήρια. — 22. "οὐ μόνον 

τῶν ἀνϑρώπων. --- " εὐφραίνει. --- * περί. — 98. ** συνίζη- 

ata. — τοῦ ᾿Απόλλωνος. ---- τῇ τῆς μουσιχῆς ἐπιστημῇ. — ** Ba- 
ϑυζώνων. — 94. * xat. — 925. * *'4rrixdo. ἀντὶ τοῦ ὅσ- 

σους. — ἠγάπησεν. — "τὸ ὅσσα μὴ πεφέληχε πρὸς τὸ yov 
συναπτέον. — 96. μισοῦσι xal ἄτην ἡγοῦνται. — ""φδήν. ---- 

27. τῶν ἐν τῇ Πιερίᾳ γεγεννημένων᾽ Μουσῶν. --- ἀχούοντα. 

— 28. xarà τῆν. — "xat. — μέγαν χαὶ ἀχαταπόνητον διὰ τὸ 

μέγεϑος. — 29. τῇ χαλεπῇ. --- ᾿λ ἤγουν ὑπὸ τὴν ῥίξαν τῆς 

Aitvrs. — 30. **6 £/Ü óc. Uo 7 

31. Th. '0 | Topós χεῖρας ἀντάρας TQ dd ἐχεραυνώϑη 

ὑπ᾽ αὐτοῦ ἐν Σιχελίᾳ, ἔγων ἐπιχείμενον τὴν Αϊτνην τὸ ὄρος. 

1 τὸ γὰρ ῆδον U. — 6 Lemnia χαὶ γὰρ βιατάς estin /", βιατὰς 

Ἄρης in m". — 7 τίνος. T. — 8 ἐργάσαιτο coniecerunt Schneider et 
Semitelos. — 12 7 τὰ ἔγχη Triclinii manu additum est in α΄. — 

16. 17 τοῦ ὅσα πί΄. — 17. 18 τὸ ὅσα (Bic) — συναπτέον in α' (" scho- 

liorum corpori insertum est, inter glossas habet etiam π΄. — 19 γενο- 

μένων I: — 20 μέγα Γ΄.- — ἀκ. xol μέγαν à'm". — 94 παρ᾽ αὐτοῦ 

I, αὖ eo /"*. εν - 
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εἰπὼν δὲ dww ὅσα μὴ πεφίληχε Ζεύς, ἐπάγει, ὅστις ἐστὶν 

ὁ Τυφώς. τοῦτον γὰρ οὐ φιλεῖ. εἰχότως δὲ ἐπέβαλε τὴν mepi 

αὐτοῦ ἱστορέαν, ἐπειδὴ χαὶ ὁ νῦν ἐπαινούμενος “Ιέρων  Xtxe- 

λεωτης ἐστίν, ἔνϑα οὗτος χολάξεται. 

 gl..91. ** ἑχατονταχέφαλος. — ** ὄντινα Τυφῶνα. — 

32. τὸ ἐν τῇ Κιλιχίᾳ. — "ἐγέννησεν" — Ἐξ ἤγουν ἐγέννησε xal 

ἀνέϑρεφε. — 88. πολυϑρύλλητον. ----- Ἐ σπήλαιον. — **ó£. 
τ 94, Th. Τὴν Κύμην τινές. aat. νῆσον παραχειμένην τῇ 

Σιχελέᾳ, λέγοντες τὸ ὄγϑαι ἀντὲ τοῦ ἡ ὑπερχειμένῃ τῆς Κύμης 

Σιχελία, οὗς αὐτὸς μὴ μεβφόμενος. τὴν Κύμην νόει πόλιν ἐν 

Σικελίᾳ, ty! ἢ τὸ ὄχγϑαε ἁλιερχέες διὰ τὴν Αἴτνην τὸ ὄρος Ev 

τέλει Σιχελίας οὖσαν xa) πλησιάζουσαν ϑαλάττῃ." 
gl. 84. ai. — **xaí, — Ἐδνήσου 7) πόλεως. — περίῤῥυ- 

τοι. — 35. "τοῦ Τυφῶνος. — δαμάζει. --- 36. cà avzüy — 

Ἐκζγουν᾽ αὐτόν. — δασέα ταῖς ϑριξί" τοιαῦτα γὰρ τὰ rov layv- 

ῥῶν στήϑη. — 81. **5 μέχρις οὐρανοῦ φϑάνουσα τῷ ὕφει. ---- 

**yaréyet. — 88. -χιονώδης. --- "*ró ὄρος. --- δε’ ὅλου τοῦ 
ἔτους. --- 39. "τῆς ὀξέως τιτρωσχούσης τῷ φύχει. --- Tpopós, 

διὰ τὸ dst ἐμφελογωρεῖν αὐτῷ τὴν χιόνα. 

936—139. Τῇ. Κίονα otpuwav τὴν Αἔτνην χαλεῖ διὰ τὸ μέ- 

χρις οὐρανοῦ τῷ ὕφει φϑάνειν. ὀξεῖαν δὲ τὴν χιόνα ἢ τὴν 

ταχέως αἴσϑησιν τοῦ ἐν αὐτῇ φυχροῦ τοῖς δεχομένοις ποιοῦσαν 

ἢ διότι οἱ ἐφαπτόμενος ταύτης ὅμοιόν τι πάσχουσι τοῖς χεντοὺ- 

μένοις βαλλόμενοι τῇ ψυχρότητι. 

40. Τῇ. ᾿Ιστέον ὅτε ἐν τῇ Αἴτνῃ ἡμέρας μὲν φωτὸς δίχα 

{ πεφίληκεν ὃ Ζεύς (΄. --- 9). τοῦτο γάρ I. — "7 δὲ Triclinii 

manu additum est. — 8 τὸ χύμην Γ. — τινὲς φασὶ Γα', quidam 

aiunt: ι΄. — 9. 10 ἀντὶ ὑπερχειμένης τῆς χύμης Σικελέᾳ x". — 

10 τὸ χύμην I. — 11 ia x". --- ἁλιερκεῖς Γ. — 22 ταχέα m^, τα- 

qtio» edidit Semitelos. — 25 δίχας (", corr. etiam Schneider. 

98* 

20 
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χαπνὸς χαυστιχὸς ἀναδίδοταε, νυχτὸς δὲ πέτραι ἀποσφαιρέζον- 

rat ἔξω χεχαυμέναι xal ζέουσαι, xal χτύπον τῇ φορᾷ παρέ- 

γουσαι. πίπτουσε δὲ ἐν τῇ δαλάττῃ. τοὺς γὰρ πῤόποδας τῆς 

Αΐτνης ἡ ϑάλαττα βρέχει. 

5 gl. 40. τῆς Αἴτνης. — ἀναδίδονται. — ἀπροσεγγίστου. -- 

A. λαμπρόταται ἢ χαϑαρτιχαέ τοιοῦτον γὰρ τὸ πὺρ. — 

49, **ày τῶν ῥιζῶν δηλονότε τοὺ ὄρους. --- "᾿ πυρός. — 
43. **éy ἡμέραις. — ῥεῦμα. — 4^4. μέλανα 7; χαυστιχόν. --- 

ἐν νυξί. — 45. πυῤῥώδης. --- συστρεφομένῃ. — Ab. 7rot τὸν 

10 πόντον περιφραστιχῶς. --- Ἐκ ἤχῳ" --- χτύπῳ. — 417. πυρός. — 

Ἐῤεύματα" --- " ῥεῦμα. --- ἤγουν ὁ Τυφὼς διὰ τὸ πρηνὴς 

χεῖσϑαι. — 48. σφοδροτάτους. --- Ἐ ἤγουν ἐπὶ τὴν χορυφὴν 

ἀνάγει. — 49. Ἐἢ σημεῖόν τι. --- "**Üaóucros ἄξεον. — ἰδόντα 

τινὰ μαϑεῖν. — 50. "τῶν ἐντεῦϑεν ἐλϑόντων" --- "τῶν ἐχεῖ 

15 ἐλϑόντων. --- δ1. ἘΞεινὰ ἐχείνων. — ὅ9. ὁποῖον. — "ταῖς 

μέλανα φύλλα ἐχούσαις. ---- 68. δεδέσμηται. — "* ν ταῖς χο- 

ρυφαῖς τῆς Αἴτνης. — ὅ4. "*77or ἐν τοῖς μυχοῖς τοῦ ὄρους. — 

ἡ αὐτοῦ χοέτη. --- ᾿χαταῤῥηγνύουσα" — ** xaracéuyousa. 
52---ὅ4, Th. Ἰὸ μελααφύλλοις λέγει ἢ) ταῖς δασέσι χαὶ 

40 σχιὰν ὑπὸ τοῦ δάσους ποιούσαις καὶ ταῖς μέλανα φύλλα ἐχού- 

σαις ὑπὸ τοῦ ἐχεῖϑεν ἀναδιδομένου χαπνοῦ. λέγει δὲ ἐν ταῖς 

χορυφαῖς xat τῷ πέδῳ δεδέσϑαε αὐτὸν διὰ τὸ ὑπ᾽ ἐχείνων 

συνέχεσϑαι. 

gl. 55. τὴν ῥάχιν αὐτοῦ. ---- χείμενον αὐτόν. ---- πλήττει δεὰ 

45 τὸ ἐπιχείμενον βάρος. — 56. ** c. — σοί. — ἀρέσχειν με᾿ — 

*roUto δὲ Àéyet διὰ τὸ φάσχειν περὲ τοῦ Ἰυφῶνος ἐχϑροῦ 

1 χαυστικὸς καπνὸς «' ante corr. — 3. 8 παρέχουσαι I3 ἐμποιοῦ- 
σᾶι cett. — 8 πρόποδας I, πόδας cett. — 4 ϑάλασσα Γ΄. — 9 πυ- 

οὐὠδης α΄. — 18 ἄξιος α΄. — 19 μελαμφύλοις vt, corr. Sakkelion. — 

τοῖς Sehneideri ed. (et εἶ" 2), exrore. --- δασείαις Semitelos edidit. — 

26 Glossa Thomana premisso lemmate £/ Ζεῦ et deleta δὲ vocula 
post τοῦτο in αἱ εἰ inter scholia legitur. 

- 
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ὄντος τοῦ Διὸς xa) τοιαῦτα ὑπ᾽ ἐχείνου παϑόντος. — 57. "τὴν 
Αἔτνην. --- διοιχεῖς᾽ ἐνταῦϑα γὰρ ἱερὸν αὐτοῦ. — τῆς πολυ- 

χάῤπου Σιχελέας. 

 'B8. Th. Μέτωπον τῆς Σιχελίας λέγει τὴν Aie οἱονεὶ 

ὀφθαλμόν. ele ὕψος γὰρ διήχουσα σχοπιὰν τῆς τε δαλάσσης 5 

xai πάσης τῆς Σιχελίας ἔγχει. | 

gl. 58. τὸν ὀφϑαλμόν. — *"*roà ὄρους. — 59. ὁ ἔνδοξος 

“Ιέρων. — ἐτίμησε' πλησίον γὰρ τοῦ ὄρους πόλιν χτίσας 

Αἴτνην ἀπ᾽ αὐτοῦ ὠνόμασεν. — 60. τῷ ὄρει. — τῆς ἐν τῇ Πυ- 

ϑῶνε πανηγύρεως. 10 
.61. Th. Τὸ ἀνέειπέ νεν λέγει ἢ. ὅτε ἔϑος ἣν xa) τὰς 

πατρίδας τῶν νιχῃησάντων ὑπὸ τοῦ κήρυχος ἀιαγορεύεσδαι ἢ 7 

ὅτε ἡ ἐχείνων ἀναγόρευσις͵ χαὶ τῆς πόλεως αὐτῶν ἐστιν, οἷς 

τοιούτους προήνεγχεν. 

gl. 61. τῇ διὰ τοῦ δρόμου νέχῃ τοῦ ἅρματος. — ἀνηγό- 15 

ρευσεν αὐτῆν. — 62. μηνύων. — τοῦ οἰχιστοῦ αὐτῆς. --- 63. τ τοῦ 

νέίχήσαντος ἐν ἅρματι. 

64, T. ᾿Βπειδὴ ἡνίχα ἐχτίσϑη ἡ Αἴτνη, τὸ τοῦ “]έρωνος 

ἅρμα ἐν Πυϑίᾳ ἐνίχησε,. μέγιστον τοῦτο τεχμήριον ποιεῖται τῆς 

ἐς ὕστερον συμβησομένης αὐτῇ εὐτυχίας, λέγων ὅτε ὥσπερ τοῖς 40 

ἀργομένοις ἀπό τινος τόπου πλέειν, ἣν εὐδὺς ἐξ οὐρέας τὸν 

πλοῦν ποιήσωνται, πάρεστιν ἐντεῦϑεν τεχμαίρεσϑαει xal περὲ 

τῆς ἐπανόδου ὡς ἄρα τοιάδε αὐτοῖς ἔσται, οὕτω χαὶ ἡ πόλις 
ἡ μετὰ τὴν οἰχοδομὴν τιμηϑεῖσα, χαὶ εἰς τὸν ἔπειτα χρόνον 

—— - 

4 τῆς om. c". --- B. ce om. ἐ"΄. — 6 ποιεῖ «". — 11 ἔτος ("΄, corr. 

etiam Schneider, — .18 ἐστὶν Γ΄ α' “΄. —. οἷς] ὅτε coni. Schneider, 
5 Bernitelos. — 14 τοιούτοις w^, corr. etiam Semitelo& —. προσή- 

γεγχεν αἱ «", corr, etiam Schneider. — 19 Πυϑῶνι coni, Semitelos,—- 

20 τῆς. ἐσύστερον. Γ᾽ α΄. — αὐτῷ συμβησ. Üü. — ὅτι om. 4". — 91 

ἐξουρίας Γ΄ α΄. — 24 ἐς tóva' v". ' 
--— —-— MES tU , Dhu. 

L4 LM 
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ἀνϑήσει. ἰστέον δέ, ὅτι οὐχ ἀπῆλϑεν “]έρων ἐν τοῖς Πυϑίοις διὰ 

τὸ νόσῳ χατέχεσϑαι, ὡς προϊὼν ἐρεῖ, ὀλλὰ τὸ αὐτοῦ ἅρμα. 

gl. 64. ᾿Ξ τοῖς ἐν ναυσὶ φερομένοις. — θὅ,. γάρ. — xac 

ἀρχὰς τοῦ πλοῦ. — " ἡδονὴ xai εὐτυχία. ---- 66.. ἤγουν ἀρχὴν 
5 ποιουμένοις τοῦ πλοῦ. — 67. πόμπιμον. ---Ξ ἄνεμον. - ἤγουν 

εἰχός ἐστιν οὕτω πλέουσιν. --- 08. ἐν τῷ cédé τοῦ πλοῦ. ---- 

ποταπῇ ; χαλλίστῃ. 

69. Tr. Ὃ δὲ λόγος. ἤγουν ὁ ὁ ῥηθεὶς περὶ τῶν ναυσιφό: 

pov ἀνδῥῶών λόγος yet ὑπόληῴφιν, τουτέστιν ἐχ τούτου ὑπονοεῖν 

10 ἡμῖν ἐστιν, ἐς ἀεὶ εὐδαίμων ἔσται. 

gl. 69. ἐπανόδου. --- οὗτος ὁ ῥηδείς. — 10. zrouv τῷ τῆς 

τύχης συμβάματι. ---- ὑπόληψιν ἔχει. — 11. εἰς τὸ ἑξῆς. — τὴν 

πόλι. — 72. ἔνδοξον. — 18. διὰ τὸ ἐν αὐταῖς αὐλοὺς xai xt- 

ϑάρας εἶναι. ---- πανηγύρεσιν. ---- ὀνομαστῆήν. 

15 74. Th. Τὸ Aóxte νόει κα ) ἀντὶ τοῦ ἐν τῇ Auxig τιμωώμενε, 

7 ὅτι ᾿ἐπίϑεϊον ἦν ᾿Απόλλωνος. Λύχιος yàp. ἐτιμᾶτο, ἐν " Apr et 

διὰ τὸ Λύχον τινὰ ἀπεχτονέναι ποτέ. 

gl. 74. τῆς Δήλου νήσου. — ἄρχων. — 78. d" Azollov. — 

τὴν ἐν τῷ Παρνασῷ ὄρει. — πηγήν. — 16. οὕτως ἡ πηγὴ evo- 

20 μάξετο. — φιλῶν. ᾿ 

71. Tr. Ταῦτα νόῳ ] ἀντὶ τοῦ εὐμενῶς δεξάμενος ταῦτα, 

ἐϑελῆσαις πράττειν xai συμπεραΐνειν... - | 

| gl. 77. à ὑπὲρ τῆς πόλεως ἔφην. — τῷ σῷ. 

1 δὲ om. x". — 3. νόσου I. — αὐτὸ x', corr. Semitelos. — 

6 Versus 67 ultimus est in IT im quo cetera "folia avulsa- perierunt. 

Scholia autém in eodem uaque ad v. 98 extant. Glosss qase sequun- 

tur omnes ex α' depronipte sunt. — 8 fro “. Ξ2Ξ παρὰ CU. — 

ΤΌ ἡμῖν ἐστὶν αἱ ἐ", ἐστιν uiv m". — ἀεί d. — 15 νόει in πί' post 

τιμώμενε legitur. — In /" post νόει vvel quis in eis « colitur» linea 

transversa deleta sunt. — 17 &moxreivoi (" " 
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-- "48. Tr. Εὔανδρον ] ἀντὶ τοῦ ἀνδρείους ἔχουσαν πολίτας, 

ἕνα τρύτων νειχώντων αὐτὴ τεμῷτο--. 20007 E 

gl 78. τιϑέναι. --- ποταήῆην. — ᾿ἡἠϑέναι. —.xat. — 

49. Bor etat, χορῃγίαε. —. 80. ἤγουν οἱ ϑεοὲ πάντα τὰ ἀγαϑὰ 

ἀνϑρώποις παρέχουσιν. ---- 81. δυνατοί, ἰσχυροέ. -— 82. ῥῆτο- 

ρες- — ἐγένοντο ϑεόϑεν. --- τὸν “ηέρωνα. ---. 83. ἐπαινέσαι. — 

προϑυμούμενος. — ἐλπέζω.. ---- 8.4... cóv.yaÀxzv παρειὰν ἤτοι 

αἰγμὴν ἔχοντα. ---- ἀχόντιον. --- ὥσπερ... —. τοῦ ἐν τῷ. ἀγῶνι 

σχοποῦ.- — 85. ῥέῴφειν τὸν λόγον. — τῇ χερί. — στρέφων. 

83—85. Th. Μενοινῶν δὲ xai προϑυμούμενος alvzaa:t xoà 

ἐπαινέσαι ἐχεῖνον τὸν ἄνδῥα. ἤτοι -£óy “Ἰέρωνα, ἔλπομαι xal 

ἐλπίζω μὴ βαλεῖν. χαὶ ῥίῴειν τὸν λόγον ἔξω τοῦ ἀγῶνος, ὡσεὶ 

xai ὥσπερ᾽ ἄχοντα ζαλχοπάρῃον δονέων xal συστρέφων ἐν τῇ 

παλάμῃ. τουτέστιν ἐλπίζω μὴ ἀπορήσειν “περὶ ««ὐτρῦ πραγμά- 

των φερόντων πρὸς ἐγχώμιον. ἀλλ᾽ ὅσα ἂν περὲ αὐτοῦ simo, 

ἀξίως épa xai προσήχοντα αὐτῷ εἰρῆσϑαι. παρειχάζει οὖν τὸν 

αὐτοῦ λόγον ἄχοντε" διὸ xa) εἶπε τὸ παλάμῃ δονέων. πάλ- 

λουσε γὰρ οἱ ἄνδρες ἐν ταῖς χερσὶ τὰ ἀχόντιᾳ. | 

gl. 86. τὸν λόγον. —. νιχῆσαι χαὶ ̓ ϑανατῶσαι τοὺς ἐχ- 

ϑροὺς “]έρωνος. — rot to λέγει, ὅτε ὁ ἐμὸς € ἔπαινος πρὸς" Ἰέρωνα 
τοὺς. φϑονοῦντας αὐτῷ τρώσει. --- 81. αὐτοῦ. ---- τεμῆν. — 88. αἷς 

νῦν. — χτημάτων. --- χορῃηχίαν. ---- 89,. διεξά γρε xal olxovo- 

poly. — ἤτοι τῆς νῦν χατεγούσης αὐτὸν νόσου. — λήδην. --- 90. ἡ 

γὰρ τούτων ἀπαλλαγὴ joy παράσχοι αὐτῷ..-- 3t. ὄντως 0v. — 

10. 11 xci ἐπ. om. (΄. — 11. 12 χαὶ ἐλπ. om. "12 βαλλεῖν 

^, Corr. Semitelos. — 18. χαλκοπάραον: z". v στρέφων. àÁ.— 14 ἀπο- 
ρύψειν D — 16 πρός Ty εἰς cett. — 16. ̓ αὐτῷ τῷ εἰρ. ἐ΄, τῷ delendum 

esse vidit Schneider. — 17 αὑτοῦ π' ' e et «reptius erat αὑτοῦ et fortasse 

ita seripsit. Item sspe in 8qq. ». annotavit Schneider. - 20 Glossa 

τοῦτο — τρώσει prefixo lemmate ᾿ἀμεύσασϑ' ἀντίους. in 4" n inter 
scholia legitur. ) 

- 
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ἐνθυμήσειεν .ó γρόνοᾳ 7 ὁ ὁ “Ἰέρων. ἡμᾶς. .- 92, μάχαις à rar 

νίσμασι. — 93. χαρτεριχῇ.- — ἤγουν ἐπιμεένας ἡγωνίσατο. 

|: 087—93. Th. Τινὲς τὸ el γὰρ ὀξύνοντες ἀντὲ τοῦ εἴϑδε 

φασί, στίζοντες εἰς τὸ παράσγοι" ἐγὼ δὲ ἀντὶ τοῦ ἐὰν λέ- 

5 rov, ὑποστέξω πρὸς τὸ. παράσχοι, xaí τινα τῶν βιβλίων συμ» 

μαρτυροῦντα᾽ ἔχων. Τὸ-δὲ χαμάτων (89) λέγει, ἐπειδὴ ὁ ̓ Ιέρων 

δυσουρίᾳ χατεχόμενος. xal φορείῳ ἐν πολέμοις ὀγόμενος χατ- 

ὥώρϑου τὰς μάχας. δ' δὲ λέγει τοιοῦτόν ἐστιν. el γὰρ εὐδαιμο" 

νοΐ) xüi xarà πλοῦτον xal “τταὴν xai τοῦ πιέζοντος ἀπαλλαγ είη 
10 νοσήματος, ὄντως ἂν ἐνθυμήσεεεν. ἡμᾶς τὰς αὐτοῦ ἀνδραγαϑίας, 

ἤτοι "εἰς ἔπαινον ἡμᾶς τούτων χινήσειεν. Kart δὲ τὸ μνήσειε 

διπλοῦν" ἢ ὁ ᾿Ιέρων 7, ὁ *póvoc. 'χρεῖττον δέ ἐστε διὰ. μόνον 

τὸν vines λέγεσδαι, τὸ δὲ xev xai τὸ ὃν ἐχ παραλλήλου." - 
. gl. 94. ὅτε. — εὕρισκεν. --- - βοηδείαιο, — 95.. - οὐδείς. — 

15 χαρποῦταιε. D | 

: 96. Th. “ὥσπερ Ó στέφανος ti τῷ ; δεξαμένῳ τὐγχάνει, 

οὕτω χαὶ ἡ τῶν ἔργων νίχῃ τιμὴ τοῦ πλούτου ἐστίν. 

gl. 96. δόξαν :λέγω.----- μέγιστον xa) Üaupáatoy. — δέ. Ὁ 

97. Th. Παραβάλλει τὸν “Ιέρωνα διὰ τὴν . χατέχουσαν 

20 αὐτὸν νόσον τῷ “Ποίαντος. υἱῷ. ̓Φιλοχτήτῃ, οὖχ. ὅτι τὴν αὐτὴν 
νόσον εἶχον. ἀμφότεροι; ἀλλ᾽. ὅτε ὥσπερ Φιλοχτήτης νοσῶν ἐχ 

τῆς Λήμνου. εἰς Ἱροίαν ἐχομίσϑη. πρὸς" τὴν ταύτηῤ ἅλωσιν, 

οὕτω χαὶ “Ἰέρων- νοσῶν: εἰ πολέμους ἐχώρει. ἢ δὲ ἱστορία 

τοῦ Φιλοχτητου τοιαύτῃ: ᾿Ελένου -ςοῦ. Πριάμου υἱοῦ μάντεως 

95 ὄντος xal ἁλόντος ὑφ᾽ 'E λλήνων, ἔλαβον ἀπ᾽ αὐτοῦ χρησμόν, 

δ: RJ μάρτυφοῦντὰ Γι" — 8 τοιοϊτον᾽ "ἐστίν ÜU.—9 ἀπαλλα- 

γοίη α΄. — 10 αὑτοῦ Lu — 1 ἤγουν (C. — — ὠνήσειεν PE oorf. 

Seznitélos. — ἐστὶ αἱ t", ἔτι T. — μνήσειξν͵ Ἢ — 12 δὲ ἐστὶ αἱ 

13 τὸ post «dl o om. ; ΟΝ 16 "Lemraa πλούτου στεφάνωμα eat i in ΜῈ 

-- 17 ἐστί (ζ΄. — . 95 ἀνεχομίσϑη᾽ z". p 23 xal ὃ ἱέρων i". — :- 94 
"-ct7.£.(7 

Post τοιαύτη in x" ἱστορία insertum e8t; — 25 ἀλλόντος. n ἁλόντά 
, i .32 

T, corr. Sakkelion. 
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uj dy ἄλλως πορϑηϑῆναι τὸ Ἴ]λεον εἰ μὴ cà ὀστᾶ Πέλοπος 

ἔχ Λετρίνης ἐνέγχοιεν xa) τὸν ᾿Αχιλλέως υἱὸν Νεοπτόλεμον 

xai τὸν Φιλοχτήτην ἐχ Λήμνου. μετἀχομισϑέντων οὖν "τῶν 

ἄλλων. Φιλοχτήτης μόνος. ἐναπολέλειπτο." μετεχλήϑη οὖν ὑπ’ 

᾿Οδυσσέως xal Νεοπτολέμου dx Λήμνου" ἐχεῖ yàp αὐτὸν Eg- 

ῥιῴεν ᾿θδυσσεὺς δηχϑέντα ὑπὸ ὄφεως ὕδρου, Cré ἐχάϑαιερον 

“βλληνες τὸν χεχωσμένον βωμὸν ᾿Αϑηνᾶς. ἐλϑὼν οὖν εἰς τοὺς 
“ἔλληνας, ἰᾶται τὸ σχέλος ὑπὸ Μαχάονὸς τῇ ὀφέτιδε λίϑῳ. ἔτε- 

pot δέ φασιν, ὡς ᾿Απόλλωνος 5 ὕπνον αὐτῷ ἐμβαλόντος, ξεμῶν ὁ. 

αχάων xa) βοτάνην ϑεὶς ἰᾶταάι.. 

J gl. 97. τρόπον.. -- διεξάγων. - — ἔστι δὲ τὸ ἐφέπων 

τὴν. δίχην ἀντὶ τοῦ. xarà τὸν ὅμοιον τρόπον. — 98. ἐστρά- 

féUgtyw. — τῇ ἐχ τῆς νόσου. -- αὐτὸν τὸν. “Ἰέρωνα. — 99. ὁ 

᾿Αναξίλαος. --- ὦν. — ὑπέρφρων χαὶ σοβαρός. — 100. διὰ 

χολαχείας ὑπελθὼν ἐποίησε φίλο. τ᾿ 

98—100. ΤΆ. 0r γράφοντες φίλον τὸ λᾶν "μέγα E" 

ροῦσι, τὸ δὲ ἐστε τοιοῦτον. ἔσανέ τις αὐτὸν. φίλον, ἑοὺτέστ: 

διὰ χολαχείας ὑπελθὼν φέλον ἐποίησεν. — M εγαλάνωρ. (99) 

πέσφρων. xal σοβαρός. οὗτος γὰρ ὁ "Αἀναξίλαος ἸΡηγίνων βα- 

σιλεὺς d. xal ϑέλων τοὺς ἐν ᾿Ιταλίᾳ Λοχροὺς καταπολεμήσειν. 

ἐχωλύϑη ἀπειλαῖς Ἱέρωνος ὥστε" ὁπελϑεῖν αὐτὸν B ὕστερον xal 

φίλον ποιῆσαι. ον ἮΝ | ^ 

- 

m 2 Aevpivor .eoni, . .Semitelos; sed. ef. Sehneideri notam: n: adi 

torva» etiam Lycophron appellat v. 54.5. — 8 τὸν om. I. — 4 μό- 

vov (". — Cum voce ἐναπολέλειπτο explicit codex T'; qua de causa 

de reliquis Thome "Magistri ad Pythia, Nemea et'Isthmia seholiis 

non constat. — 9 δὲ φασὶν |". — 16—18 Verba Οἱ yg. — ἐποίησεν 

in I' preecedunt scholium ad v. 97. — 16 φίλων τὸ λων d μέγα, 

ἀμαϑεῖς e coniectura edidit Semitelos.-— 19. 1 7 ? ληροῦσε, I, ἀμαϑεῖς 

cét; — 17 δὲ ἐστὶ ὦ ἐ". “--- ἔσανξ τὶς. α'τ|..:- 19 ὁ om. ἐἱ 

Γηρύνων x', corr. Sakkelion. — 20^ χαταπολεμῆσαι coni. Betaitelis. 

10 

15 
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gl. 100. ἀπὸ τῆς Azuvou νήσου. — 101. τῷ τοῦ ποδὸς 

τραύματι. — πιεζόμενον. ---- ςητήσοντας. --- 102. ἐχ Tooías. — 

103. ᾽Οδυσσέα xai Νεοπτόλεμον. — ἰσοθέους. — 104. τὸν 

Φιλοχτήτην. ---- 108, Φιλοχτήτης. — ἐπόρϑησε τοξεύσας. 4λέ- 

ξανδρον. --- 106. εἰς. τέλος ἤ)αγεν. 3---- οὖς εἶχον Τροίαν πο- 
λιορχοῦντες. --- 107. νοσερῷ σωματε" λέγει δὲ διὰ τὸ τοῦ 

σχέλοὺς ἄλγος. — 108. μεμοιραμένον ὑπ᾽ ἐχεένου -Toolay ἑλεῖν 
“Βλληνας." — 109. βοηϑός. — ὑπάρχοι. — 110. προσεῤγό- 

u&yVov.. —.111.: ἐπιϑυμεῖ. —. εὐχαιρέαν᾽ xal εὐτυχίαν. — αὐτῷ. 
. 109—111. Ei μὲν συνάφεις τὸ. ὀρϑωτὴρ πρὸς τὸ -ὦν 

ἔραται, οὕτως ἐρεῖς. οὕτῳ δὲ τῷ “Ιέρωνε πέλοι ϑεὸς ὀρϑωτὴρ 

ὧν ἔραται χαὶ ἐπιϑυμεῖ διδοὺς αὐτῷ τὸν προσέρποντα γρόνον 

χαιρὸν ἤτοι εὐχαιρέαν xot εὐτυχίαν. εἰ δὲ οὐ δυνάφεις, οὕτως. 

οὕτω δὲ τῷ ᾿Ιέρωνει πέλοε ϑεὸς «ὀρθωτὴρ ὕτοι. βοηϑὸς χαὶ 

εὐτυχέας παρεχτιχός, διδοὺς αὐτῷ τὸν προσέρποντα χαὶ προσ- 

ἐρχόμενον χρόνον τῶν πραγμάτων. ὧν ἐκεϑυμεῖ χαιρόν. ὥσπερ 
γάρ φαμεν" 70e ἡ ἡμέρα, πολλῶν ἀγαδῶν ἡμέρα pot γέγονεν, 

οὔξω xai τοῦτο. -ο 

gl. 112. « * Καλλιόπη: — ἐν. — τῷ PU lépanvos. — ὁμ- 

νῇσαι.. —— 118. z/deo] διὰ xà. Mérpov , — πιϑοῦ uot. — dpor- 

βὴν τῆς víxge, ἣν τὸ πατρὸς αὐτοῦ ἅρμα νενέχηχὲέν. . | 

114. Νεχαφορέα πατέρος τοῦ πατρὸς αὐτοῦ τοῦ det- 

νομένους. τουτέστιν ἡ τοῦ ᾿Ιέρωνος vin; xai toU αὐτοῦ παιδός 

ἐστιν. εἶπε δὲ τοῦτο, ἵνα μή τις αὐτῷ εἴπῃ, τίνος χάρω τὴν 

Μοῦσαν ἐπὲ τῷ Aewouévet χαλεῖς;; ; οὐ γὰρ αὐτός, ἀλλ᾽ ὃ πατὴρ 

αὐτοῦ νενέχηχεν. 

4. fue Ζαρά ἐστι.-- áp. - ar olxetov. - — A15. 
δ 

«-«- * Γ t -- .΄ 
.» B ΄ΨΦῳ 

44 onis a"; δοῖεν. Sakkelon. — 4? γὰρ om. αὖ, — γὰρ 
φαμὲν QU. — (390: πείϑου coni, Sakkelion :contradicente  Semi- 

telo, — 82 νικαφορίαν [c] ἐ΄.. — 98, 24. παιδὸς ἐστὶν (7. 
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νέχῃ. — τοῦ πατρὸς αὐτοῦ τοῦ Δεινομένους. — 116. ὦ 

Μοῦσα. --- τῆς πόλεως. — τῷ - Δεινομένει. — 117. προσ- 

φιελῆς -- ἐπινοήσωμεν. 

114—117. Germ. Τὸ ἄγ᾽ ἔπειτα ἀντὶ τοῦ ἄγε τοίνυν, 

ὦ Μοῦσα. τοῦτο προτρεπτιχὸν πρὸς τὴν Μοῦσαν χαὶ ἐφεξῆς 

xarà ἀχολουϑέαν᾽ ἐπὶ τῷ τῆς Αἴτνης βασιλεῖ-Δεινομένεε προσ- 
φιλέστατον ἀνεύρωμεν xa) προσαρμόσωμεν ὕμνον. τὸ δὲ γάρμα 

δ᾽ οὐχ ἐλλότρεον τοῦτά ἐστι λύσις τοῦ ἀντιπίπτοντος, ἤγουν 
οὐ ξένῃ χαρά ἐστιν ἡ τοῦ πατρὸς "T τῷ υἱῷ xa) ἀνεύφραντον 

οὐ λογεσϑήσεται. | ' 

^ 118. ᾧτινε Δεινομένει.. — τὴν Αἴτνην. — ᾿ϑείως ἐπὶ τῇ 

δομῆσει τῆς πόλεως" γενομένῃ. ---΄ 119, φασὶ γάρ, ὅτε ἐλευ- 

Üeplay χαὶ ἀτελείαν τῇ πόλει ἐδωρήσατο. — 120. Δωριχοῦ 

τόπου, ἀπὸ "YAÀlou τινός. — 191. Λαχωνιχοὺς γὰρ νόμους ἐν 

ταύτῃ ἐϑέσπισεν. | | 

118—121. Germ. Ὁ νοῦς. τῷ χαὶ gru τῷ Δεινομένει ὃ Ó 

“έρων ἔχτεσε xal ἔδωχε διοιχεῖν χείνην τὴν πόλιν σὸν. ἐλευ- 

ϑερίᾳ ϑεοῦμητῳ xai ϑείᾳ, ἥντινα πόλιν ἔχτισεν ὁ ᾿Ιέρων ἐν 

νόμοις τῆς στάϑμης xdà δικαιοσύνης χαὶ νόμου τῆς ̓ Υλλίδος xai 

τῆς. Δωριχῆς, 7) xai τῆς τοῦ Auxobpyou, ἢ τινος ἐξόχου Δωριέων 

Δωρίδος.. 

gl. 122 oj. — 123. 4 ὄρους Λαχωνιχοῦ. ---- χατοιχοῦντες. --- 

ἀεί, --- 124. νόμοις. — νομοϑέτου αὐτῶν. --- 125. Δωριῆς } 

ποταποέί; 

, 118—126. τῷ πόλιν χείναν τῷ καὶ ᾧτινι Δεινομέ- 

νεῖ t ἄχτισεν ὁ “Ιέρων ἐχείνην τὴν πόλιν σὺν ἐλευϑερίᾳ ϑεοδμήτῳ 

ἐν. νόμοις ᾿'γλλίδος στάϑμας ἤτοι Δωριχοῦ τόπον. ἔχτισεν οὖν 

(0€ o3 

5.4 τὸ δὲ. ἄγ". U. — Z.àveigo (sic) U. — 8 τοῦτο ἐστὶ U. — 
16 ἢ οὕτως. ὃ νοῦς U. — 20 7 τινὸς U. — 92" στάϑμης x. 

10 

15 

20 

25 
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τὴν πόλιν τούτῳ, avt) roD χτίσας στρατηγεῖν αὐτῷ “ταύτης 

ἐπέτρεφε. δέον δὲ εἰπεῖν ϑεοδμήτως ἔχτισε σὺν ἐλευϑερίᾳ, 

ϑεοδμήτῳ εἶπε πρὸς τὸ ἐλευϑερέᾳ. qaa? γάρ, ὅτι οὺς .ἐγ- 

χατῴχισεν ἐν τῇ Αἔτνῃ, ἐλευϑερίαν xal ἀτέλεεαν αὐτοῖς ἐδω- 

ρήσατο. ἐπεὶ δὲ τὸ τῆς ἐλευϑερίας μέγιστόν ἐστι χαὶ ἄντι- 

χρὺς ϑεῖον, δεὰ τοῦτο λέγει τὸ ϑεοδμήτῳ σὺν ἐλευϑερίᾳ 

ἤτοι ἐν ϑείᾳ ἐλευϑερίᾳ ἐπὶ τῇ δομήσει τῆς πόλεως γενομένῃ. 

τὸ δὲ " Υλλίδος. στάϑμης (190) νόμοις λέγει, ἐπειδὴ Λαχωνι- 

χοὺς νόμους ἐν τῇ Αἴτνῃ. Ιέρων ἐϑέσπισεν, ἢ) ὅτε οἱ ἐν τῇ 

πόλει χατοιχισϑέντες Γελῷοι xal Συραχούσιοι &zotxot do- 

ριέων εἰσίν. ἐστὶ δὲ τὸ “Υλλέδος ἀπὸ “Υλλου. ἀνδρὸς ἐπι- 
φανεστάτου τῶν Δωριέων, ἄρξαντος τῶν ἐν ᾿Ιταλίᾳ οἰχησάντων. 
χρεῖττον δέ ἐστὲ λέγειν τὸ ᾿“Υλλέδος. ἐν νόμοι διὰ τοὺς 

ἐγχατοιχισϑέντας ἐν τῇ Αἴτνῃ Γελῴους xal Συραχουσίους Δω- 

ριέων ὄντας ἀποίχους, ἐπεὶ τὸ ἐπαγόμενον paprupet- οἱ δὲ 

ἔχγονοι (121) τοῦ Πάμφύλου. xal τῶν ᾿Ηραχλειδῶν ναίον- 

τες xa) χατοιχδῦντες ὑπὸ ταῖς. ὄγϑαις τοῦ Ταὐγέτου Λαχω- 

νειχοῦ ὄῤους ἤτοι ἐν Λαχέδαιμονέᾳ,- ϑέλοντε χαὶ ϑέλουσι μένειν 

αἰεὶ xal πάντοτε ἐν τοῖς νόμοις τοῦ AlyuuoD, ποταποί; do 

preis τουτέστιν οἱ Λάχωνες ἐάν τε χατὰ χώραν ἐάν ve ἄλλῃ 

ποι οἰχήσωσι, τὸ πάτριον σώζουσε φρόνημα χαὲ τοὺς αὐτῶν 

νόμους, ὥστε xat ol ἀποιχισϑέντες ἐν͵ Σιχελίᾳ δΔωρέεῖς οὐ 

μετέβαλον τὸ “ἐξ ἀργῆς ἦϑος. ὁ δὲ Πάμφυλος ᾿ πρόγονος 
^. 5X AS 

1 πόλιν, οὕτω ἀντὶ π΄": — Ὁ V^ elm. m" .— 6 διατοῦτο a' π’΄. — 
7 ἥγουν᾽ ἐ΄. --- 8 στάϑμας n". — 18 ἐστι τὸ λ. τὸ π'΄. — 17 καὶ χατ. 

(olx. est in x") om. /". --- 18. ἤγουν |". — 19 χαὶ nárcote om. 

(". — Comma post Aly. et interrogandi signum post ποταποί Semi- 

telos addidit; male Schneider: «ποταποΐ .ἷ. e. οἵτινες vel οἵπερ. 

Of. schol. ad v. 160. 162. 151. schol. rec. ad Ol. III 33. XII. 5.» — 

21 σῴζόυσιν a', σώζουσιν (΄, σώσουσὶ πῆ". — ὄνομα 1 x". — αὑτῶν x. — 
23 ἐξαρχῆς «V'.— TU ἮΝ ] 
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ἦν Δωριέων, οὗ xai φυλὴ ἐπώνυμος ἐν Λαχεδαίμονι, Παμφυλίς. 

χατήγοντο οὖν οἱ Δωριεῖς οἱ μὲν ἀπὸ Παμφύλου, ο δ᾽ ἀφ᾽ 

“Ηραχλειδῶν. ὁ δὲ Αἰγειμός (194), ὡς μέν τινές φασε, νομο- 

ϑέτης ἦν Δωριέων, ὡς δέ τινες, Λυχούργου, ἐπίπαππος τοῦ 

Λαχεδαιμονέων νομοϑέτου. 5 

gl. 125. πάλαι οἱ Δωριεῖς. — τὴν Λαχεδαιμονίαν, ἀπὸ 

μέρους. --- εὐδαίμονες. — 126. ἀπὸ Πίνδου πόλεως ἤερε- 

βοίας. --- χινούμενοι. — 1927. Κάστορος xai Πολυδεύχους. --- 

μεγάλην τιμὴν ἔχαντες. — 128. τῶν Τυνδαριδῶν. 

126. 127. Πινδόϑεν] Πίνδος ὄρος Περεβοίας, ἐν 710 

τέσσαρες πόλεις εἰσίν, ὧν μέα ἐπώνυμος τῷ ὄρεε, ἀφ᾽ ἧς ἀνα- 

στάντες. οἱ τῶν Δωριέων πρόγονοι ἀφιχνοῦνται εἰς τὴν μεταξὺ 

Θἴτης ὄρους χαὶ Παρνασοῦ Δωρίδα, ὅϑεν xa τοὔνομα ἔσχον. 

ἐν δὲ τῇ Δωρίδε ταύτῃ ἕξ πόλεις ἦσαν" Epweóv, Κύτιον, Botóv, 
Κάρφαια, δΔρυόπῃ, Λίλαιον, ὅϑεν μετὰ τῶν ᾿Πραχλειδῶν εἰς 15 

Λαχεδαΐίμονα ἐλθόντες οἰχοῦσι. γείτονας δὲ λέγει τῶν Τυνδα- 

ριδῶν, ἐπεὶ ὁ τούτων πατὴρ Τυνδάρεως ἐνταῦϑα ἦργε, διὸ 

xal χηδεύσας Μενέλαον ἔδωχεν αὐτῷ προιχὸς χάριν τὴν 

Σπάρτην. 

gl. 128. δόξα. ---- 129. ἐξέλαμῴεν. — ἤτοι τῆς ἀνδρείας. ---- 920 

180. πληρέστατε. --- otav νῦν ἔχουσιν. — 181. ποταιιοῦ X- 

χελέας. 
AJ 

182, Germ. Τὸ δέδου λείπει, ἵν δίδου τοῖς βασιλεῦσι 

xai τοῖς ἀστοῖς τοῖς περὲ τὸν “Ιέρωνα μερίδα εὐτυχίας. 

1 ἦν τῶν 4. ι΄. — 92 γοῦν x'. — δὲ ἀφ᾽ zx". — 8 τινες 

φασι a t". — 4 λυχούρχου ('", corr. Schneider. — τοῦ om. /". — 

10 πεῤῥαιβίας ε΄, πεῤῥεβοίας «', περαιβοίας vel πεῤῥαιβοίας coni. Sak- 

kelion, περαιβίας vel πεῤῥαιβίας Semitelos. — ἐν d πί΄. — 13 παρ- 

νασσοῦ π΄. — 14 δὲ om. ε΄. — 'Eguwsóg coni. Sakkelion obloquente 

Semitelo. —  Hvtíóvov coni Sakkelios. — 15 “ίλαια coni. Sakke- 

lion obloquente Bemitelo. — 18 xai om. π΄. 
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gl. 132. μοῖραν. — τοῖς πολίταις. — 188. χεχωρισμένως 

τῶν ἄλλων παρέχειν ϑέλε. --- ἀληθῆ. | 
132. 1383. Ka? βασιλεῦσι] τινὲς πρὸς τὸ ϑασιλεῦσιν 

ὑποστίζοντες xat τὸ δίδου ἔξωϑεν λαμβάνοντες, τὸ διεα- 

5 xptyety πρὸς τὸ ἔτυμον λόγον συνάπτουσιν, οὃς αὐτὸς ἐάσας 

τὸ μὲν δέδου μὴ λάμβανε ἔξωϑεν ὥσπερ ἐχεῖνοι, πρὸς δὲ 

τὸ διαχρένειεν ὑποστίζων ἀντὲ τοῦ διάχρῤινε λέγε οὕτως. αἰεὲ 
Ob xal πάντοτε, ὦ Ζεῦ τέλειε, ϑέλε διαχρίνειν ἤγουν χεχω- 

ρισμένως τῶν ἄλλων πάρεχε παρὰ τὸ ὅδωρ τοῦ ἐν Σιχελίᾳ 

10 '4uéva ποταμοῖ τοῖς ἀστοῖς xal τοῖς βασιλεῦσιν αἶσαν xal 

μοῖραν τοιαύτην οἵαν νῦν ἔχουσιν ἔτυμον -καὶ ἀληϑῇ λόγον ἀν- 

ϑρώπων, τουτέοτε παρὰ πάντων ἀληθῶς ϑρυλλεῖσϑαι τὴν 

αὐτῶν εὐτυχέαν. ὁ γὰρ ἀληθῶς εὐτυχῶν xal τὴν περὶ αὐτοῦ 

φήμην ἀληϑῇ ἔχει xal οὐ δύναταί τις περὲ] αὐτοῦ λέγων φεύ- 
. 15 σασϑαι, φανερᾶς οὔσης τῆς προσούσης αὐτῷ εὐτυχίας. 

gl. 134. μετὰ τῆς σῆς βοηϑείας. — tot] ἀργόν. — τιν 

aol. — ἄν. --- ὁ ἡγεμὼν “Ιέρων. — 188. αὐτοῦ. --- xal. — ἐντελ- 

λόμενος ταύτην. — τιμῶν ταῖς αὐτοῦ ἀρεταῖς. — 186. πορεύ-: 

cotto εἰς τὸ ἑξῆς. — ὁμοίαν τῇ παρούσῃ. . 

40 134—136. Xóv to: τέν xev] σὺν σοί, α Ζεῦ, τοι μετὰ 

τῆς σῆς βοηϑείας ὁ ἀγιστὴρ xal ἡγεμὼν τῆς Σιχελίας ᾿Ιέρων 

. τράποι ἂν xal εἰς τὸ ἑξῆς πορεύοιτο εἰς ἡσυχίαν xai εἰρηναίαν 

χατάστασιν σύμφωνον ἐπιτελλόμενος χαὶ ἐντελλόμενος ταύτην 

8 x. πάντ. om. /". — 12 ϑρυλλ. om. /', quare Schneider hsec 

adnotavit: «εὐτυχέαν)] deesse videtur λεγομένην seu ὑμνουμένην. Vult 

autem λόγον ἔτυμον appositionem esse ad αἶσαν pertinentem.) --- 

18 αὑτοῦ m'. — 14 λέγων] dicere /". — 18. 19 πορεύοιτο ? ged πο- 

ρεύσοιτο habet etiam m" inter glossas. — 20 σύν τοί τίν xev m", 

fort. recte. — yovv ι" π΄. — 21 ἀγιστὴρ Tricl etiam in textu, 

ἀἁγητήρ 7. — 29 τοεξῆς α' τ΄. — «πορεύοιτο)] videtur τράποι signi- 

ficatione medii preditum statuisse» Sehneider. 
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τῷ υἱῷ ἀὐτοῦ Aetop£vec xal. γεραίοων. xa). τιμῶν τὸν δῆμον, 

ταῖς αὐτοῦ ἀρεταῖς. el γὰρ μὴ πολέμους ἔχων ἐν αὐτοῖς ἀσγο- 

λοῖτο ἐν ἡσυχίᾳ διάγων, νίχας ἑαυτῷ ἐχ τῶν ἐν εἰρήνῃ ἀγώνων 

ἐργάσεται, δι ὧν toig ὑπ᾽ αὐτὸν τιμὴ ἔσται: τὸ δὲ. σύμφω- 

νον ἡσυχίαν λέγεε ἢ ὁμόφωνον xal ὁμοίαν ἡ νῦν χρῆται 7, ὅτι 

ἐν τῇ ἡσυχέᾳ. ὁμόνοιά᾽ ἐστε xal ταὐτὰ πάντες φρονοῖσε xai λέ- 

γουσιν; ἐν δὲ τῷ πολέμῳ ἑτερότηξές εἰσι λόγων xa) βουλῶν. - 

: gl. 187: ἐχετεύω σε. — ἐπάχουσον τῶν ἐμῶν εὐχῶν. — 

o Zeb. — ἥσυχον ἤγουν. ἡσύχως. — 188. ἕνα. — τὸν αὖ- 

τοῦ. — ἤτοε οἱ Φοίνιχες. — 139. ὁ ϑόρυβος ἤτοι οἱ Τυρσηνοὶ 

περιφραστεχώς. B I 

137—139. " Anepoy ὃ ὄφρα xat' oixov] μὴ E τὸ 

ἅμερον ἀντὶ τοῦ πράως ὥσπερ τινὲς συνάπτοντες πρὸς τὸ 

νεῦσον" der. γὰρ τὸ ἅμερον τὴν δύναμιν πρὸς τὸ £y, 

οἴτως. ὄφρα xai ἵνα ὁ Φοίνιξ xai ὃ -Τυρσηνὸς χατὰ τὸν olxov 

iy» ἥμερον xai ἥσυχον, το: ἡσυγάζῃ; ἔστε γὰρ τὸ ἥμερον 

οὐδέτερον. τὸ δὲ Φοίνεξ, εἰ βούλει, "μὴ σύναπτε πρὸς τὸ 

ἀλαλῃτός, ἀλλὰ μεμονωμένον λέγε. εἰ δὲ μή,. σύναπτε ot τως" 

ὁ Φοίνιξ“ ἀλαλητὸς xai 6 Τυρσηνῶν. ἀλαλητός. 

gl. 140, τὴν ἀπὸ τῆς τῶν νηῶν χαταβολῆς ἐγγενομένην 

πάλαι αὐτῷ ἀτεμίαν. --- 141. τὴν συμβᾶσαν ἐπὶ τῇ Κύμῃ τῇ πρὸ 

τῆς Σιχελίας νήσῳ. — 142. ὁποῖα. — ἡγεμόνε τῷ Γέλωνε τῷ 

ἀδελφῷ" “Ἰέρωνος. — 143. χαταπολεμηϑέντες. ---- ἔπαϑον πά- 

λαι. — 144. ταχέως ϑεουσῶν. — πλοΐων. — 145. 0 Γέλων. — 

| γεραίρω᾽ καὶ τιμῶ π΄, corr. Semitelos. — 2 αὑτοῦ Semitelos edi- 

dit. — 4 iw ἀὐτῶν /', ὑπ᾽ αὐτῷ coni. Sehneider, — 6 ὁμόνοια ἐστὶ 

α' i". — 7 ἑτερότητες -εἰσὶ o! ἐ΄. — καὶ λ. B. i, corr. etiam Sohnei- 

der. — 12 xav oixov om. ε΄. --- λέγε εἰ" π’' τς τὸ om. /'. ----16 Φοῖνιξ 
uh — zal om. x", add. Semitelos. —: 16 ἤγουν /". — 1" Φοῖνιξ 

— 18 ἀλαλατός π΄. — 19 ὁ Φοῖνιξ ἀλαλατὸς χαὶ ὃ τ. ἀλαλα- 

τὸς x. 

10 

20 
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τὴν Φοινέχων xai. Τυρσηνῶν τὴν ἡλεχέαν. — ἤτοι χατεπόντισε 

τοὺς ἐν ταῖς ναυσὶ μαχομένους αὐτῶν. 

140—145. Ναυσέστονον ὕβριν) ὁπότε Ξέρξης ἐπὶ 

τὴν ᾿βλλάδα στρατεύειν ἔμελλε, Φοίνιχας xat. Τυρσηνούς, Uz7- 

5xóoue ὄντας αὐτῷ, ἐχέλευσε μετὰ toD αὐτῶν ναυτεχοῦ Xtxe- 

τ 10 

15 

20 

λίαν παραγενουένους πορϑῆσαε, εἰδὼς ὅτε ταύτης γειρωϑ είσης 

7 τε Πελοπόννησος χαὶ ἡ ἄλλη ᾿Ελλὰς εὐχείρωτος ἔσται. ἐν δὲ 
τῷ αὐτῷ χρόνῳ ᾿Αϑηναῖοε xai Πελοποννήσιοε πρὸς Γέλωνα 

πρεσβείαν ἔπεμφαν, ἀξιοῦντες αὐτὸν μετὰ τῶν ᾿Ελλήνων xai 

μὴ μετὰ τῶν βαρβάρων γενέσϑαι. χαὶ ὃς ὑπαχούσας xai ναῦς 

διαχοσίας ἐξαρτήσας xal δισχιλέους ὁπλίτας xal πεζοὺς μυ- 

ρίους, ἐπεὶ τὸ Φοινέχων ναυτιχὸν ἐν τῇ πρὸ τῆς Σιχελίας νήσῳ 
Κύμῃ παρεγένετο, ναυμαγήσας αὐτοὺς. χατεστρέφατο. τὸ δὲ 

ὠχυπόρων ἀπὸ ναῶν 7) πρὸς τὸ πάϑον συναπτέον ἢ πρὸς 
τὸ βάλετο. εἰχότως δὲ εἶπε τὸ ἡλεχέαν, ἐπειδὴ οἱ ἐν ἡλεχέᾳ 

μάχονταε, xat oUy οἱ γέροντες. — 

gl. 146. πᾶσαν. --- ἐχβάλλων. --- μεγάλης xat δυσχεροῦς" 

εἰ γὰρ προϊχώρησεν αὐτοῖς ἡ ὁρμή, ἅπαντ᾽ ἂν τὰ τῶν ᾿Βλλη- 

νων ᾧχετο πράγματα. --- 147. τῆς ἀπὸ τῶν Περσῶν. --- ϑέλω, 

προχρίνω. 
148. Πὰρ μὲν Σαλαμῖνος] ἱστέον, ὅτε ἐν μὲν Σαλαμῖνι 

τὸ τοὺ Ξέρξου ναυτιχὸν χατεστράφη ὑπ᾽’ ᾿Αϑηναίων' ἐν δὲ τῇ 

βοιωτίᾳ τὸ πεζὸν αὐτοῦ ὃν AaxeÓa:tóvcot χατηγωνίσαντο.: ἐν 

δὲ τῇ Σεχελίᾳ ὁ Γέλων, ὡς ἄνω ἔφαμεν, τὸ Φοινέχων xai Τυρ- 

8 ἱστορία περὶ φοινίκων καὶ τυρσηνῶν margo α΄. — D αὐτῶν 

α΄, αὐτοῦ ι΄, αὑτῶν T. — 7 fj τε ἡ πελ. (/, eorr. etiam Sehneider. — 

πελοπόνησος αἰ. — 8 πελοπονήσιοι. α΄. --- 11 ἐξαρτύσας m". --- ὁπλ.] 

᾿ ἱππεῖς coni. Semitelos. — 12 ἐπὶ τὸ «“΄, quare Schneider xal post πα- 

ρεγένετο &ddere voluit. — 18—15 τὸ δὲ — βάλετο in xw" post yégov- 

τες legitur. — 16 τὸ ἁλικίαν m". — 914 ἱστορία ὅπως ἐν σαλαμῖνι 

κατεστράφη τὸ τῶν περσῶν vavtuxóv margo α΄. — 24 ἔφημεν π΄. 
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σηνῶν ναυτιχὸν διέφϑειρε. ζητεῖται δέ, πῶς  AaxeOoquovien 

νεῶν χαὶ ἑτέρων ᾿βλληνέδων μετ᾽ ᾿Αϑηναίων ἐν Σαλαμῖνε οὐ- 
lod ᾽ “- M /, 4 [4 , / σών, μόνοι Aüzvatot τὴν νίχην ἐργάσασϑαε λέγονται. xal. φα- 

, ^w . 

μεν, ὅτι μόνοι οὗτοι ἧσαν oi τὴν νέχην ποιήσαντες ταῖς Θεμε- 
στοχλέους βουλαῖς xal τῷ τῶν νεῶν πλήϑεε xal τῇ χατὰ ϑά- 

Ψ 

λατταν ἐμπειρίᾳ, ὥσπερ xai: Παχεδαιμόνιοι τὴν. ἐν Πλαταίᾳ 

δ . , / * . € ἡ ΟΝ , * ; | 
rà ταχτιχά. λέγει oov αἱρέομαι xat προχρίνω μισϑὸν μὲν παρὰ 

τῆς Σαλαμῖνος γάρειν χαὶ ἀρετὴν τῶν ᾿Αϑηναέων᾽ τουτέστιν ἐν 

αὐτῇ οἱ ᾿Αϑηναῖοι τὸ τῶν Περσῶν ναυτιχὸν διέφϑειραν. λέ-. 
A ^ , 4 - “ ἢ ^ . eo 

γει δὲ τὴν vixyv μισϑὸν τῆς Σαλαμῖνος xarà τοῦτο᾽ ὥσπερ 

γὰρ ὁ μισϑὸς ὀφείλεται, οἷς δίδοται, οὕτω χαὶ ἡ συμβᾶσα ἐν 

αὐτῇ vix» ὥσπερ ὠφείλετο xai πρέπουσα ἣν γενέσθϑαε καὶ ἐπειδὴ 

μέρος ἣν τῆς ᾿ Ελλάδος, ἔδεε χαὶ ταύτην ἀναγχαίως εἰσενεγχεῖν 

τι εἰς τὴν. ὑπὲρ τοῦ χοινοῦ σωτηρίαν" εἰσήνεγχεν οὖν τὸ ἐν 
5. »ν , b ! e 5 2 ^ e 9 ^ JN €" αὐτῇ γενέσθαι τὴν vixgv. ἢ ἐπειδὴ oi ᾿Αϑηναῖοι τὴν αὑτῶν 

πόλιν χαταλιπόντες. πρὸς αὐτὴν ταῖς ναυσὶ χατέφυγον, ὥσπερ 

μισϑὸν αὐτοῖς ἀπέδωχε τῆς χαταφυγῆς, τὸ νιχητὰς ἐν αὐτῇ 
γενέσϑαι. 

gl. 148. ἀπό. --- ἀρετὴν. — 149. λέξω. — 160. τὴν ἐν 

τῇ Πλαταίᾳ, ἢ πλησιάζει τούτῳ τῷ ὄρει. 

149—150. 'Ev Σπάρτῃ δ᾽ ἐρέω] ἐρέω δὲ xai λέξω 

ἐν τῇ Σπάρτῃ τὴν μάγην τὴν πρὸ τοῦ Κιϑαιρῶώνος" τουτέστιν 

εἴπω Σπαρτιάτας τὸ τῶν Περσῶν πεζὸν νεχῇσαε ἐν τῇ 1]λα- 

ταεέων πόλει, τῇ πρὸ τοῦ Κιϑαιρῶνος ὄρους χειμένῃ πλησίον 

Βοιωτίας. 

gl. 151. τῇ Σαλαμῖνι χαὶ τῇ Σπάρτῃ, ἤγουν τῷ ἀπ᾽ αὐτῶν 

1 διέφϑειρεν a' (΄. — 8 xal φαμὲν αἱ i, — 5. 6 xal τῇ --- ἐμπει- 

out 7' solus servavit. — 6 τὴν ἐν τῇ πλ. ι΄. — 15 ὑπὲρ om. /". — 

16 τὴν ante νίκην om. /' —«btóv a'. — 32 ἱστορία ὅπως καὶ ἐν σπάρτῃ τὸ 

πεζὸν τῶν περσῶν ἡττήϑηταδγρο αἰ. ---- Lemma om. ε΄. — 25 ὄρους om." 

Seholia Pindar. ed. Abel. Φ 29 

τῇ τοῦ Παυσανίου στρατηγίᾳ χαὶ τῷ χατὰ γῆν ἄριστοι εἶναι 

10. 

15 

25 
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λαῷ: — οἱ Πέρσαι. — χατεπολεμήϑησαν ἐν Πλαταίᾳ. — 
oi 'πεῤιφερῇ τόξα ἔχοντες. — 159. τὴν ἄριστον ὕδωρ ἔγου- 
σαν. — 1953. τοῦ" — zorauoD Σιχελίας. — [έλωνε, “Ιέρωνε, 

Πολυζήλῳ᾽ — Γέλων, “Ἰέρων, Πολύζηλος Δεινομένους παῖδες, q» 

ὁμώνυμος ὁ “Ἰέρωνος παῖς. ---- ἐρέω ἀπὸ χοινοῦ. — 154. Δεινο- 

μένεος οὗτος γὰρ πατὴρ αὐτών' --- συνέξῃσις. — πληρώσας. 

151—154. Ταῖσεν] ἤγουν τῇ Σαλαμῖνε ἐξ ᾿Αϑηναίων χαὲ 

τῇ Σπάρτῃ, ἤτοι τῷ ἀπ᾽ αὐτῆς λαῷ, ἐν τῇ Πλαταίᾳ χάμον 
, ᾿ - Ν 4 

xai χατεπολεμήϑησαν oí ἀγχυλότοξοι Μῆδοι. παρὰ δὲ τὴν 

εὔυδρον ἀχτὴν τοῦ Σιχελιχοῦ ) “μέρα, ἤτοι παρὰ τὴν: pov ἀχτὴν τοῦ Σιχελιχοῦ ποταμοῦ “ἱμέρα, ἤτοι παρὰ τὴν 
"08 ! " Ὁ —- - Σιχελίαν, ἐρέω χαὶ εἴπω ἀπὸ χοινοῦ ὕμνον τοῖς παισὶ τοῦ 

Δεινομένους τελέσας xal πληρώσας τοῦτον ὥσπερ τινὰ ἀφει- 
’ PI ^ P 

Àgw ὁ γὰρ ἔπαινος μισϑός ἐστιν ἀρετῆς. ἀποροῦσι δέ τινες, 
P “- . , * PS 

πῶς τοῦ [ÉÀowvoe μόνου τότε νεχήσαντος οὗτος τοῖς τρισὶν 

ἀνατέϑησι τὴν νέχην᾽ xat ὅτι τῇ τοῦ Γέλωνος γνώ ἣν νέχην᾽ xat φαμεν, ott τῇ τοῦ Γέλωνος γνωμῇ 
' P '- ^ - 

ἕπεται. ἐχεῖνος γὰρ τρίποδας τρεῖς γρυσοῦς ἀναϑεὶς τῷ ' Andà- 

λωνε ἕνα μὲν δι’ ἑαυτόν, δύο δὲ διὰ τοὺς ἀδελφούς, αἰτίους xat 
9 x , 3 2 / αὑτοὺς ἐν τούτοις ἐπέγραψφεν. 

- , 
gl. 155. ὕμνον. — ἀνδραγαϑέᾳ. — 156. τῶν Φοινέχων. 

- ^ Y 

xa) Τυρσηνῶν. — αταναυμαχηϑέντων ὑπ᾽ αὐτῶν. — 151. ἤγουν 

εἰ ἐγχαίρως τοὺς λόγους ποιήσαιο, ὦ ϑυμέ. — ἔργων. --- (ἐπε- 

διόρϑωσις). — 188. τέλη. — συνάξας. --- 159. ἐν ὀλίγῳ. -- 

ἤγουν οὐδείς. ---- ἀχολουϑεῖ. ---- 160. μέμψες. — — 
157—160. Καερὸν εἰ φϑέγξαιο] αἰσϑόμενος ἑαυτὸν 

ὁ Πίνδαρος ἀχάέρως ἐχβεβηχότα, qyatv' εἰ φρϑέγξαιο, α ϑυμέ, 

"7 ταῖσι n". — τῇ om. (". — 8 ἤγουν t". — 9 xai] ἥγουν £^. — 

10 εὕανδρον m". — ἤγουν ('. — 18 μισϑὸς. ἐστὶν α' ι΄. — 15 xal qa- 

piv α' /". — τῷ om, ἐ΄. — 18 ἐπέγραψε ἐ". — 96 ὦ (om. ϑυμέ in 

fine versus) legitur incodice /', εὖ edidit Schneider, qui tamen 

monet «huius vocabuli lectionem non satis certam esse.» 
9 
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xatpóy τὸν πρέποντα, ἤγουν el ἐγχαίρως τοὺς λόγοὺς ποιήσαιο, 

συντανύσας xal συνάξας ἐν βραχεῖ xal ἐν ὀλέγῳ πέρατα xa) 

τέλῃ πολλῶν πραγμάτων, τουτέστιν. ἀφεὶς τὸ πολλὰ λέγειν xat 

συντεμῶν εἰς ὀλίγα, μείων xai ἐλάττων. xai οὐδεὶς μῶμος 
N - 5 , N 3 4 ΟῚ ἕπεταε παρὰ τῶν ἀνθρώπων, ἤγουν οὐδεὶς dóyov ἐπαγάγῃ 

σοι ὡς πολυλογοῦντι. μὴ λάβης δὲ πρὸς τὸ xatpóv ἔξωϑεν 
Ν c e 233? Y o € 9 M ᾿ , . 

ele, ὥς τινες᾽ ἀλλ᾽ ἔστιν αὕτη ἡ αἰτιατιχὴ πρὸς τὸ φϑέγξαεο 

ὁ γὰρ φϑεγγόμενος ἔγχαιρα, χαιρὸν φϑέγγεται. 

gl. 160. τῶν λόγων. — χαταβάλλει. — 161. ποταπός; 

σχοτεινός. 

161. Germ. ᾿Ελπὶς ἔργον διανοίας ὅϑεν xai δέδεχτο τὸ 

ἐνεργούμενον ἀντὲ τοῦ ἐνεργοῦντος χαὶ τὸ αἰτιατὸν ἀντὶ τοῦ, 

αἰτίου. | | 

161. 162. ᾿Απὸ γὰρ χόρος ἀμβλύνει) ἀπαμβλύνει 

γὰρ χαὶ χαταβάλλεε ὁ χόρος τῶν λόγων τὰς ταχείας ἐλπίδας 

τῶν ἀχροατῶν᾽ ποταπός; αἰανὸς xa) σχοτεινὸς ἦτοι τὸ λελογι- 

σμένον αὐτῶν σχοτέξων᾽ τουτέστιν ἐλπίδα ἔγοντες oí ἀχροαταὶ 

ταχέως ἀχούσεσϑαέ τι περὶ τοῦ ἐπωινουμένου, σχοτέζονται 

ὑπὸ τοῦ πολλὰ ἀχούειν μεταξὺ λεγόμενα χαὶ τὴν ἐλπέδα 
3 3 / “ ’ N 4 Y / 

αὐτῶν ἀπολλύουσιν ἀπαγορεύοντες. alavóg δὲ χόρος λέγε- 
3 eo 4 * ? 9 o 1 x 

ται οὐχ Ott αὐτὸς σχοτεινός ἔστιν, ἀλλ᾽ Ort τοὺς αλ- 

λους σχοτίζει. oi δὲ λέγοντες τὸ ἐλπέδα'ς ἀντὶ τοῦ γνωμας 

ἀμαϑεῖς. 
gl. 162. τῶν πολετῶν. ---- ἤγουν χρυφέως. --- χαταβάλλει. --- 

163. περισσοτέρως. — ἀγαϑ οἷς. — ξένοις. 

8 xal om. π'. — 5 ψόγος [αἱ 3] ́ . — ἐπάγῃ vU, ἐπαγάγει m^, 

corr. Semitelos. — 16 ποταπὸν αἰανὸν xol σχοτεινόν m", corr. Se- 

mitelos. — yovv /'. — 18 ἐπαινομένου t", corr. Sehneider. — 20 

αὑτῶν π'΄. — &noAvovow m', corr. Semitelos. — 21 oxott&vóc 

ἔστιν o t". 
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162. 163.' στῶν δ᾽ áxoá] τὸ ἀχοὰ πρὸς τὸ Bapóvet 

σύναπτε, τὸ δὲ ϑυμὸν πρὸς τὸ πολιτῶν, οὕτως" ἡ ἀχοὴ 

τῶν προσόντων τισὶν ἀγαϑῶν βαρύνει χαὶ χαταβάλλει τὸν ϑυ- 

μὸν τῶν πολιτῶν, ποταπόν ; χρύφιον μάλιστα xat περισσοτέρως 

ὅ exi ἀλλοτρίοις xat ξένοις ἐσϑδλοῖς. τοῦτο δὲ λέγει αἷς φϑονου- 

μένου τοῦ “]έρωνος τοῖς αὐτοῦ πολίταις. δέον δὲ εἰπεῖν χρυ- 

φέως, χρύφιον εἶπε πρὸς τὸ ϑυμόν. τὸ δὲ μάλεστα εἶπεν, 

ἕνα δείξῃ, ὅτε περισσοτέρως ἡ τῶν ἀλλοτρίων ἀγαϑῶν ἀχαὴ᾽ 
τούτους λυπεῖ 7; ἄλλο τι. 

10 164. Κρέσσων γὰρ οἰχτερμοῦ φϑόνος 9 μὲν γὰρ 

βέλτιστος φϑονεῖταε διὰ τὰ προσόντα αὐτῷ πλεονεχτήματα, 

ὁ δὲ μὴ τοιοῦτος ἐλεεῖται. 

gl. 164. ἤγουν el xai φϑονοῖο. — χρεέττων. --- ἐλέου. ---- 

165. χαταλέμπανε xai ἀμέλει. --- διέξαγε, χυβέρνα. — 

15 166. ἤγουν δίχαιος ἔσο τοῖς ὑπό σε. --- 167. ἤγουν φειλαληϑὴης 

ἔσο" εἴρηται δὲ ἐχ μεταφορᾶς τῶν γαλχευόντων. --- 168, οἶχο- 

vópet, εὐτρέπιζε. 

166—168. Τοῦτο λέγει ὡς ἐπαγγειλαμένου τοῦ “Ἰέρωνος 

αὐτῷ δοῦναί τι xal οὐ δόντος. διὸ δὴ ἐπαέρει αὐτὸν ἐχτελέσαι 

40 τὴν ὑπόσχεσιν. | 

gl. 169. φαῦλον, εὐτελές. — ὁρμήσει. — 170. ἤγουν 

μέγα δοχεῖ τοῖς ἄλλοις. — 171. παρὰ σοῦ, ἤγουν ἀπὸ σοῦ. 

169—171. Σύναπτε τὸ παραιϑύσσει πρὸς τὸ πὰρ 

σέϑεν. τὸ γὰρ μιχρὸν τῶν βασιλέων ἁμάρτημα μέγα Ooxet 

95 τοῖς ἄλλοις. 
gl. 171. φύλαξ ἤτοι ἄρχων. --- 172. ἤτοι τοῖς χαλοῖς xai 

χαχοῖς. -^— βέβαιοι. — 178. εὐϑαλεῖ. — ὁρμῇ τῇ περὶ τὰ 

χαλά. ---- παραμένων del. | 

4 ποταπὸν om. «' in fine versus. — Interrogandi signum Semi- 

telos addidit. — 9 ἄλλό τι à. — 10 χρέσσον «". — yàp post μέν om. 4". 
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173. Germ. 'H ὀργὴ ἐπιμερίξεται μόνῳ τῷ μανεχῷ τρόπῳ, 
- , “ ^"! 

.tÓ δὲ νῦν ἐπιμεμέρισται xal χεχοινώνῆταε πᾶσι τοῖς τρόποις 

xarà τόνδε τὸν ποιητήν. 

174. ἤτοι ὕμνους ἡδεῖβ. — 179. ἀχούειν. ---- μὴ ἀπαγό- 

peue, ἀλλὰ μισϑοὺς δαφιλεῖς τοῖς ὑμνοῦσί σε πάρεχε. — 

176. ὁποχάλα πρὸς τοὺς μισϑούς. — ὥσπερ ἐξέίει. 

177. “Ιστίέον ἀμπετάσας δεῖ γὰρ ἀνέμου πνεύσαντος 
τὸ ἱστίον ὑποχαλᾶν, ἵνα μὴ ὄντος τεταμένου ὑπὸ τοῦ ἀνέμου εἰς 

τοὔμπαλιν ἀνατραπείη τὸ σχάφος. 
gl. 177. λαῖφος. — τανύσας. 

178. Μὴ δολωϑῆς] μὴ τοὺς ὀφειλομένους τισὶ μισϑοὺς 

ἀποστερῶν x&pOatyety τε λογίζου. τοῦτο γὰρ τὸ χέρδος αἰσχρὸν 

xat τὸν χερδαίνοντα μιαένει. | 

gl. 178. μὴ ἀπατηϑῆς xal μιανϑῇ ς. — "Ἰέρων. — 179. εὖ- 

τραπέλοις ] χαχοῖς xai ἀδέχοις" ἔστε δὲ xal εὐτράπελον τὸ xa- 
λόν᾽ --- ἀντὶ μιᾶᾳ. — ποταπόν; ὑπὸ τῶν ἐσομένων βροτῶν 

ἀδόμενον. --- 180. ἤτοι ὁ ὕμνος. — 181. μόνον. — ἀποϑανόν- 

των. --- 182. διαγωγήν. — 188. λογοποιοῖς. --- ποιηταῖς. 

181—183. Οἷον ἀποιχομένων οἷον xai μόνον τὸ αὄ- 

χήῆμα τῆς δόξης, ἤτοι ἡ ἀρετὴ xat ὁ ἔπαινος, ποταπόν ; ὀπισόμ- 

βροτον xal ὑπὸ τῶν ἐσομένων βροτῶν ᾳδόμενον μηνύει xal 

λογίοις χαὶ ἀοιδοῖς τὴν δίαιταν χαὶ τὴν διαγωγὴν τῶν ἀποιχο- 

μένων ἀνδρῶν, τῶν χτησαμένων τοῦτο τὸ αὔγημα᾽ τουτέστιν 

ἐάν τις χαλὸν ἐργάσηται xal ἐπαινεϑῇ, ἐν τοῖς ἔπειτα ἄδεται 

λογοποιοῖς xai ποιηταῖς, ὁποῖός τις ἣν, διεξιοῦσι τὸν ἐπ᾽ αὐτὸν 

γενόμενον ὕμνον. 

1 μενικῷ U. — 2 τὸ δὲ νῦν] τὸ ὅπερ οὖν U. — xol ego ad- 

didi. — 12 τὶ «' ,". — 20 ἤγουν /". — Interrogandi signum Semitelos 

addidit. — 21 δόμενον ,", corr. Schneider. — 95 ὁποῖος τις a i". — 

διεξιοῦσιν «". — ἐπ᾿ αὐτῷ π'΄. — 26 ywóp. v". 

10 

25 
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gl. 184. οὐ φϑεέρεται, ἀλλὰ ϑάλλει παρὰ τοῖς ποιηταῖς. — 

ἤγουν ἡ πρὸς τοὺς φέλους εὐεργεσία. 

185. Τὸν δὲ ταύρῳ χαλχέῳ ) Περίλαός τις ᾿Αϑηναῖος 

ἐλθὼν εἰς Φάλαριν τὸν ᾿Αχραγαντίνων τύραννον ὑπέσχετο αὐτῷ 

δταῦρον ποιήσειν γαλχοῦν, ἕνα ἐντὸς αὐτοῦ ὃν ἂν χαταδιχάσγι 

40 

15 

20 

ἐμβάλλων xal τῷ πυρὲ προσάγων οὕτω χολάξζῃ. οὗ γενομένου 

πρῶτος εἰσεβλήϑηῃ Περίλαος, οὐχ ἄξιον τοῦ Φαλάριδος χεχρι- 

χότος ἕτερον πρὸ αὐτοῦ χολασϑῆναε ἀλλ᾽ ἢ) τὸν δημιουργ ὄν, 

ὅπως dy μόνος δείξῃ τὸ αὐτοῦ δημιούργημα. λέγεε οὖν ὡς 
χαχὸν πάντες ἄδουσε Φάλαριν, χαὶ ἡ μὲν τοῦ Κροίσου ἀρετ 
i - ; . ^T . 
ἀεὶ" ἐν συμποσίοις xal πανηγύρεσιν ὑπὸ τῶν παέδων ἐμμε- 
ow y ἢ A ! , . 

λᾶς ἄδεται, ὁ δὲ Φάλαρις οὐχ ἔχει ywpav ἐν συμιποσίοις. 

δέον δὲ εἰπεῖν ὁμορόφιον, ἱμορόφεαι. εἶπε πρὸς τὸ φόρ- 

μιγγες εἴρηται δὲ ἐχ μεταφορᾶς τῶν τοὺς ξένους ὑποδεγο- 

μένων. μὴ λάβης δὲ εἰς τὸ χοινωνέαν τὸ ele, ὥς τινες, ἀλλ᾽ 

ἔστιν ἡ αἰτιατιχὴ πρὸς τὸ δέχονταε, οὕτως" οὐ δέχονταί μιν 

zal αὐτὸν χοινωνέαν, ἤτοι χοινωνὸν παραλαμβάνουσιν. 

gl. 185. γαλχῷ. — τὸν χαίοντα τοὺς ἀνϑρώπους. — 

186. ποταπόν; ; ἀνηλεῇ͵ xai ἀμείλιχον τὸν νοῦν. --- 187. χαχή. — 

'χρατεῖ. — πανταχοῦ. — φήμη. 

186---187. Νηλεὰ νόον] μὴ λέγε πρὸς τὸ νόον ἔξωϑεν 

τὸ χατά, ἀλλ᾽ ἔστε τὸ νόον χαὶ τὸ Φάλαριν ταὐτόν. ὥσπερ 

γὰρ φαμεν à Πλάτων "σοφὴ διάνοιά ἐστιν, οὕτω xai τοῦτα" 

᾿χατέχε: τὸν Φάλαριν φήμη ἀνηλεῇ νοῦν, ἤγουν χαχὸν xai ἀμεί- 

λίχῖον ἄδουσιν. tc ες . ; 

γ 8 χαλχέῳφ om. ἐ΄. — σημείωσαι περὶ τοῦ χαλκοῦ ταύρου, ὃν 

χατεσχεύασε περίλαος τῷ φαλάριδι margo α΄. —. D αὐτόν m^", corr. 

Sakkelion. — χαταδιχάσει ^^ eorr. Semitelos. — 6 ἐμβαλών (". — 

9 μόνος om. 4". — δείξει v", corr. Sakkelion, — αὑτοῦ x". — 16 δέ- 

zovta Juv a UC. — 17 ἤγουν v (CL — Pos ἥτοι Semitelos οὗ inseruit, — 

ζοινόν i" π'΄. — 32 ταυτόν α΄. — "28 ydo φαμὲν α' ἐ΄. — διάνοια 

ἐστὶν αἱ ("΄. — 25 ἄδουσι ἐ"." B 
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gl. 188. αὐτόν. — αἱ χιϑάραι. — ποταπαέ; ὁμόστεγον 

ἔχουσαι. --- 189. ἤγουν χοινωνὸν παραλαμβάνουσιν. --- ἡδέ- 

στην. --- τοῖς μέλεσι. 

190. Germ. "Üao λέγεται ἡ γυνὴ xai χατὰ συναέρεσιν 

ὦρ᾽ ἐχ δὲ τοῦ ὄαρ. λέγεται xal ὀαρέζειν, τὸ γυναιχεῖα διαλέ- 

γεσϑαι. 

gl. 191. ἤτοι νέχὴης ἡξιῶσδαι ἀγωνιζόμενον. — ἐστί. — 

ἀέϑλων ) συνίζησις" — τῶν ἀγώνων. --- 199. ἤγουν ἐγχωμέου 

τυγχάνειν: ---- τύχῃ ἐστί. 

191—192. Τινὲς πρὸς τὸ ἀέϑλων λαμβάνουσιν ἔξωϑεν 

ἀπό, οὕτω" τὸ δὲ εὖ παϑεῖν xal εὐτυγῆσαι ἀπὸ ἀέϑλων xal 

ἀγώνων πρῶτον ὑηάρχει. ἐγὼ δὲ οὕτω τὸ δὲ εὖ παϑεῖν xal 

εὐτυχῆσαι, ἤτοι νέχγς ἀξιωϑῆναι ἀγωνιζόμενον, πρῶτον τῶν. 

ἄϑλων ἐστί, τουτέστι τοῦτο πρῶτον οἱ ἀγῶνες παρέχουσι. δευ- 

τέρα δὲ μοῖρά ἐστιν εὖ ἀχούειν, ἤτοι ἐγχωμιάξεσϑαε ὡς τῆς 

μὲν νέχῃς πρῶτον γινομένης, ἔπειτα δὲ ἐπαχολουϑοῦντος τοῦ 

ὕμνου. oi δὲ πολλοὶ ἀγνοοῦντες xai -ἀέϑλω γωρὶς τοῦ v γρά- 

φουσιν. | | 

gl. 193. τῇ vix xal τῷ ἐγχωμίῳ.. —. 198. ἐντύχῃ. — 

10 

S 15 

λάβῃ ταῦτα ἀμφότερα. — 195. μέγιστον. — ἥτοε ϑαυμάσειος 20 
^ xa μέγας ἔδοξεν. 

8. τῶν dy. Triclinius addidit. — 10 ἀέϑλον /'', corr. Schneider. — 

13 ἤγουν “΄. — 15 μοῖρα ἐστὶν α’ (΄. — ἤγουν ἐ"΄. — 16 γεν. x", 

«orr. Semitelos. — 17—18 γράφουσι ἐ". | 
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Ἔπίνικοι Πυϑιονίκαις. 

Ἱέρωνι Xopaxootp ἅρματι. ᾿Ωιδὴ β΄. 

[Δημητρίου Τριχλινέου ] 

περὶ τῶν χώλων τῶν στροφῶν χαὲ ἀντιστροφῶν 
τοῦ B εἴδους τῶν Πυϑέων. 

Τοῦ β΄ εἰδους τῶν Πυϑίων ai στροφαὶ xai ἀντιστροφαὲ 

χώλων ἑχάστη t. Τὸ α' τροχαϊχὸν ἐφϑημιμερὲς τοὺς πρώτους. 

β' πόδας ἔγον ἐχ τριβράχεος ἤτοι γορείου. Τὸ β' ̓ Ιωνιχὸν ἀπ᾽ 

ἐλάττονος δίμετρον χαταληχτιχὸν ἐχ β' παίωνος ἀντὶ ᾿ἰωνιχοῦ 

xai ᾿Ιωνιχοῦ χαταλῃχτεχοῦ. Τὸ γ' ̓ Ιωνιχὸν ὅμοιον δίμετρον ἀχα- 

τάληχτον Ex παίωνος δ' xat ᾿Ιωνιχοῦ ἀπ᾽ ἐλάττονος. Τὸ δ' ' Iwvt- 

χὸν ἀπὸ μείζονος δέμετρον ἀχατάληχτον. τοῦτο xal ἰαμβεχόν 

ἐστιν ἑἐφϑημιμερὲς τοῦ β' ποδὸς ἀναπαίστου. Τὸ &' δαχτυλιχὸν 

δίμετρον ἤγουν β' δάχτυλοι. Τὸ e' προσοδιαχὸν τρέμετρον àxa- 

τάληχτον ἐξ ᾿Ϊωνιχοῦ ἀπὸ μείζονος, γοριάμβου xai ᾿Ϊωνεχοῦ ἀπ᾽ 

ἐλάττονος. Τὸ ζ΄ ̓ Ιωνιχὸν ἀπὸ μείζονος δίμετρον xuraAgxcixóv 

ἐχ παέωνος β' xai ᾿Ϊωνιχοῦ χαταληχτιχοῦ ἤτοι διτροχαίου. Τὸ η΄ 
———À 

4 Scholium metriecum «' et ε΄' soli servaverunt. — Ante περὲ 

τῶν in a'/" ἐντεῦϑεν ἐμετρήϑη và πύϑια παρ᾽ ἐμοῦ (παρὰ tov λογιω- 

τάτου τοῦ xvgiov ι" ) δημητρίου τοῦ τριχλινίου legitur. — 6 αἱ om. 

LU. — ἢ ἑχάστη om. ἐ". — 8 ἤγουν (΄. — 12---18 ἰαμβικὸν ἐσεὶν. 

codd. — 17 ἤγουν |". | “ 
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τετράμετρον βραχυχατάλῃηχτον éx β' προσοδιαχῶν. σύγχειται 

γὰρ ἐχ χοριάμβου, παέωνος β' avri ᾿Ιωνειχοῦ ἀπὸ μείζονος, γορι- 

άμβου αὖϑις χαὶ᾿Ϊωνιχοῦ ἀπ᾽ ἐλάττονος ἡμίσεος. Ἰὸ 9' προσ- 
οδιαχὸν τρίμετρον ἀχατάλῃχτον ὄλλον τρόπον ἐσγηματισμένον. 

o0 γὰρ τὴν β' ἔχει συξυγ αν χοριαμβεχήν, ἀλλὰ τὴν γ'. ἐξ Ιω- δ. 

νεχοῦ γάρ ἐστιν ἀπὸ μείξονος, παέωνος γ' xa) χοριάμβου. τὸ 

αὐτὸ δὲ xai ἰαμβιχόν ἐστι τρέίμετρον βραχυχατάληχτον τοῦ β' 

ποδὸς τριβράχεος, τοῦ δὲ ε' ἀναπαίστου. Τὸ εἰ ᾿ἰωνιχὸν ἀπὸ 

μείζονος δίμετρον ὑπερχατάληχτον ἐξ ᾿Ιωνιχοῦ ἀπὸ μείζονος, 

zatovog γ' xai συλλαβῆς. τὸ αὐτὸ χαὶ ἰαμβιχὸν εὕρῃς δίμετρον 10 

ἀχατάλῃχτον τοῦ D' ποδὸς τριβράχεος. Τὸ εα' ἀναπαιστιχὸν 
μονόμετρον ἀχατάληχτον. TO ιβ' ᾿Ιωνιχὸν ἀπ᾽ ἐλάττονος τρί- 

μετρον βραγχυχατάληχτον ἐχ παίωνος δ', ἐχ γ΄, xal ἡμίσεος ᾿]ω- 

νεχοῦ. ἔστω δὲ xat παιωνιχόν, εἰ βούλει. TO er ̓ ἸΙωνιχὸν τρίμετρον 

χαταληχτιχὸν ἐξ ἐπιτρέτου γ', ̓ Ιωνιχοῦ ἀπὸ μείζονος xai ἑτέρου 1ὅ- 

χαταλῃχτιχοῦ ἤτοι δαχτύλου. Τὸ εδ' τρογαϊχὸν ἑφϑημιμερὲς ἤτοι 

Εὐριπίδειον. TÓ «&' ἰαμβιχὸν πενϑημιμερὲς ἐξ ἀναπαίστου α'. 
“Ἐξῆς ἐπὶ πάσῃ στροφῇ,͵ xai ἀντεστροφῇ παράγραφος. 

Περὶ τῶν χώλων τῶν ἐπῳδῶν. 

Ai ἐπῳδοὲ χώλων ἑχάστη εδ'. Τὸ a' παιωνιχὸν τρίμετρον 90 

JpayuxaráÀgxroy ἐχ παίωνος δ', ἐχ y', χαὶ ἡμέσεος ᾿Ϊωνιχοῦ. 

οἰχεῖοε γὰρ ot πόδες. Τὸ β΄ παιωνιχὸν δίμετρον χαταλῃχτιχὸν ἐχ 

παίωνος β΄ xai Κρητιχοῦ. Τὸ γ' χοριαμβιχὸν δέμετρον ἀχατά- 

ληχτον ἐχ χοριάμβου χαὶ ἀντισπάστου. Τὸ δ' πολυσχημάτιστον 

8 ἡμίσεως /", corr. etiam Schneider. — 7 ἐαμβικὸν ἐστὶ codd. — 

19 ἐλάσσονος ι". — 16 ἤγουν ἐ". — ἤγουν (". — 18 xal ἑξῆς ι΄. — 

ἐπὶ πάσης στροφῆς (om. x. ἄντ.) ''. — 20 ἑκάστη om. /". — steuowixor 

(^, eorr. etiam Schneider. 
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τρέμετρον ἀχατάληχτον ἐχ γοριάμβου xal ἀντισπάστου xal lap- 

βιχῆς συξζυγίὰς. Τὸ ε' παεωνιχὸν δέμετρον χαταληχτιχὸν ἐχ παΐί- 

'exog δ' xa) ἀναπαίστου. Τὸ e' ἀντισπαστιχὸν δίωμετρον ἀχατά- 

λήχτον ἐξ ἀντσπάστου καὶ ἰαμβικῆς συζυγίας. 10 ς 7 ἀντισπα- 

Ὁ στιχὸν τρέμετρον χαταληχτιχὸν ἐξ ἀντισπάστων g. τοῦ mpa- 

του πεντασυλλάβου διαλελυμένου xal tpoyaixrye συζυγέας xaca- 

ληχτιχῆς ἤ ἤτοι Forero. Τὸ 7' παιωνιχὸν τρίμετρον ἀχατάληχτον 

ex παέωνος δ', ἐχ γ'; xai ᾿Ιωνιχοῦ ἀπὸ μείξονος. Τὸ 8' ἰαμβεχὸν 

πενϑημιμερές. Τὸ δ ̓ Ιωνιχὸν δέμετρον ἀχατάληχτον ἐξ ᾿Ιωνιχοῦ 

“10 xa? τροχαϊχῆς συζυγίας. Τὸ ca" προσοδιαχὸν τρέμετρον χατα- 

ληχτιχὸν ἐξ ἰαμβιχῆς συζυγέας, χοριάμβου xai τρογαϊχῇς συζυ- 

γίὰς χαταληχτιχῆς. Τὸ «f ᾿Ιωνιχὸν δέμετρον χαταληχτιχὸν ἐξ 

ἐπιτρίζου γ' xat ᾿Ιωνιχοῦ χαταληχτιχοῦ. Τὸ cy! πολυσγημάτιστον 

τρίμετρὸν χαταληῃχτιχὸν ἐξ ἀντισπάστου, γοριάμβου xat ἰαμβε- 

15 χῆς συζυγίας χαταληχτιχῆς. TO εδ' ᾿]ωνιχὸν δέμετρον ἀχατάλη- 

χτον Ex παέωνος β' xai τροχαϊχῆς συζυγίας. εἰ δὲ βούλει, ἔστω 

xal ἰαμβιχὸν ἑφϑημιμερὲς τοῦ β' ποδὸς ἀναπαίστου. 'E£ze ἐφ᾽ 

ἑχάστῃ ἐπῳδῷ χορωνὶς. χαὶ παράγραφος, ἐν δὲ τῷ τέλει τοῦ 

ἄσματος ἀστερίσχος. ἔστε δὲ στροφῶν δ'. 

* 
^ 

320 ^ gl 1. To προοίμιον ἀπὸ τῇς πόλεως τοῦ νιχητοῦ. — 2. τοῦ 

μεγάλου ἐν μάχαις. D τοῦ. 

1—3. ᾿Επειδὴ aí Συράχουσα: πόλις ἐστὶν ἐν Σικελίᾳ, εἰς 

ἃς “Ἱέρων ἐποιεῖτο τὴν οἴχησιν, ̓ διὰ τοῦτο πρὸς͵ αὐτὰς ἀποτεί- 

————— A 

7 ἤγουν (C. — 17 ἑξῆς δὲ ἐφ᾽ .". — 18 τοῦ om. /'. — 19 ἐστὶ 

codd. Post .seholium metricum. in /'" τοῦ αὐτοῦ σχόλια, in π'' τοῦ αὐτοῖ 

Mayiotoov σχόλια legitur. — 22 Lemma εγαλοπόλιες est in /", με- 

γαλοπόλιες ὦ Συράχουσαι in wm". — 28.6 “Ιέρων -'. — διατοῦτο 
"an. |, «X tL 
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vet τὸν λόγον, φάσχων αὐτὰς μεγαλοπόλιας, ἡ ) διότε τέσσάρας 

"πόλεις “Ἰέρων καταστρεφάμενὸς αὐτὰς ἐποίησεν, ᾿Αρχαδῴην, 

Νεάπολιν, ἔπιπολάς, Τύγην, 7 διὰ τὸ τῆς πόλεως ϑαυμαστὸν 

xat ἐξαέρετον. τέμενος 03" Apeoc διὰ τὸ τῶν ἐνοιχούντων πολε- 

quxóv. 

gl. 4. τῶν ἐν τοῖς πολέμοις χαιράντων᾽ λάμβανε δὲ xat πρὸς 

τὸ ἀνδρῶν xai πρὸς τὸ ἵππων. ---ὅ. ἐξαίρετοι. --- 6. ὑμῖν. .--- 

τῶν εὐγείων. — 7. τὸν ὕμνον. B e. 

. 8. D ἀγγελέαν εἶπεν, ἐπειδὴ ὁ ὑπὲρ: τῆς νέχης τοῦ 

"τετραώρου γενόμενος ὕμνος ἀγγελεῖ αὐτὸ ταῖς Συραχούσαις. - 

gl. 8. τοῦ τετραώρου ἅρματος τοῦ ἐπὶ γῆς. χινουμένου. 

4—-8. Germ. Ἰὸ σιδηροχαρμᾶν ἀπὸ χοινοῦ: xai τῶν dv- 

“δρῶν xal τῶν ἵππων. — Διπαρᾶν διὰ τὸν Διόνυσον, xai ἐλε- 

λέχϑονὰς τῆς ταραττούσης τὴν TZV. - ' 

gl. 9. ποταπός"; χαλὸς ἐν τῷ ἅἄρματε φὰνεές." ---- τετρα- 

0f. — νεχῶν: | | 

10. T7» 'Opcuyíav τινὲς νῆσόν φασι. παρακειμένην τῇ Σιχε- 

Aia, πατρῷον αὐτοῦ χτῆμα. χρεῖττον δὲ ρφράσχειν αὐτὴν πόλῳ ἐν 

Juxedig διὰ τὸ ἐπαγόμενον.. ες T ἮΝ 

. gl. 10. λαμπροῖς. ---- ἐστεφάνωσεν. — di. πόλιν ἐν Σιχε- 

Ala πατρίδα αὐτοῦ. : E 

12. Φασὶ τὸν. ̓  λλφειὸν m ποταμὸν τῆς ἐν Σιχελέᾳ ᾿ρεϑούσης. 

πηγῆς ἐρῶντα ἐχ Πελοποννήσου διὰ μέσης ϑαλάττης ἀγόμενον 

συμμέγνυσθϑαι τῇ πηγῇ. ἔστε δὲ ἡ πηγὴ πλησίον τῆς ᾿Θρτυγίὰς 

^ . 3 

2 ἀρχαδίνον /" π'᾿, ἀχραδίνην coni. Sakkelion, recte. — 4 Ἄρεως 

3". — 10 τετραύόρου π'', idem coni. Schneider. — Ceterum hoc 

scholium in «&' ante corr. post scholium adv. 10 legebatur. — 18. 14 

^£ÀsÀ. ἣ τῆς U. — 17 τὸ. ὄρτ. n". — νῆσον φασὶ α΄, φασὶ νῆσον (". — 

22 ἱστορία περὶ ἀλρειοῦ xal ἀρεϑούσης margo α΄. — 28 πελοπονή- 

ov α΄. — τῆς ϑαλ. x", ϑαλάσσης (C. 050 ἘΞ ; ͵ 

15 

20 
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πόλεως. διὰ δὲ τὸ παρ᾽ ' AÀpeup τὸ ἐν Σιχελίᾳ ἱερὸν 7 ἄγαλμα 

Ἀρτέμιδος εἶναι, διὰ τοῦτο τὴν "Üpcuyíay δος τοι τέμενος 

λέγει. 

gl. 12. τῆς ἐν ᾿Αλφειῷ ποταμῷ ἱδρυμένης. — 18. ' Apcé- 

5 μιδος: — χωρίς. ---- τὰς ἐν τῷ ἅρματι. ---- λαμπραῖς. ---- 14. ποι- 

χίλους χαλινοὺς ἐχούσας. — 15. ἤλασε νιχητειχῶς πρὸς τὸν. 

δρόμον. — τοὺς ἵππους. — 16. ἡ τοξιχὴ xai τοῖς βέλεσι χαί- 

pouaa. — 17. διπλῇ. 

16. 17. ' Eri γὰρ ᾿Ιοχέαιρα] τὸ ἐπὶ πρὸς τὸ τέϑησε 

10 συναπτέον. τὸ δὲ δειδύμῃ χερὶ ἢ πρὸς τὴν ' Apceuty νοητέον. 

ἀντὲ τοῦ μεγάλῃ βοηϑείᾳ" ὁ γὰρ ἀμφοτέραις γερσὲ cuupayóv. 

μεγίστην παρέχει βοήϑειαν" ἢ τὸ διδύμῃ χερὶ τῇ τοῦ "“Ιέρωνος" 

ἀμφοτέραις γὰρ ταῖς yepai τὰς τοῦ ἅρματος ἡνίας χατεῖχεν, ἵνα 

λέγῃ, ὅτι τεχνιχῶς xai χαλλίστως πρὸς τὸν δρόμον τὸ ἅρμα c 

15 “Ἑρμῆς xoi ἡ " Apreqte ἐλάσαι παρέσχον. 

gl. 18. ὁ ἔφορος τῶν ἀγώνων. — 19. λαμπρόν. — τὴν ex 

τῆς νίχης τιμήν. — 30. τετορευμένον. ---- ἅρμα. — 91. τὰ τοῖς: 

χαλινοῖς πειϑόμενα πρὸς τὴν χίνησιν. — 92, δύναμιν. — τὸ τῶν: 

ἔππων, ἦτοι τοὺς ἵππους περιφραστιχῶς. 

40. 21:22, Τὸ ἅρματα πεισιχάλινα καὶ τὸ ἵππεεον aD é- 

νος ταὐτόν ἐστιν ἅρματα γὰρ πεισιχάλινα ἡ μετὰ τῶν ἵππων. 
ἅμαξα. οὐ γὰρ οἷόν τε μόνῃ τῇ ἁμάξῃ, τοῖς γαλινοῖς πείϑεσϑαι 

μὴ ἵππων οὐσῶν. ἔγει δὲ τὸ ἐν τὴν δύναμιν πρὸς τὸ xara- 

ζευγνύῃ. 

45 23, Εὐρυβίαν ϑεὸν τὸν Ποσειδῶ λέγει" πρῶτος γὰρ οὗτος: 

1 δὲ τὸ] δὲ τῷ ι΄. — 2 ἤγουν ι". — 10 τὸ δὲ δὲ (£C, corr. Sohnei- 

der. --- διδύμα π'΄. --- 159 «τὸ delendum videtur» Schneider. — 

διδύμᾳ π'΄. — 14 χαλίστως π'΄, corr. Sakkelion. — 21 ταὐτὸν ἐστέν ("v 

ταυτὸν ἐστὶν α΄. --- 9D ποσειδῶνα π'', neptunum (". — 95 — p. 461, 

4 λέγει’ πρῶτος ἅρμασιν om. /". 
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ἅρμα παρέσχε Πέλοπε" διὸ xoi εἰχότως ἂν βοηϑὸς χαλοῖτο τοῖς 
ey 

ἅρμασιν. 

gl. 23. τὸν ἐν τί, τριαίδῃ χινοῦντα τὴν γῆν. — μεγαλοδύ- 

vapoy. — ἐπιχαλούμενος. --- τὸν Ποσειδῶ. --- 24. ἐποίησεν. --- 

25. εἰς ὄν ἐστι χαλῶς αὐγήσασϑαι τὸν ἔγοντα. --- 36. ἀμοιβήν. 

— τῶν αὐτῶν. 

27. Κινύραν τὸν τῶν Κυπρίων λέγει βασιλέα, ὃν ἐν τῷ 

λόγῳ διὰ τοῦτο παρέλαβε, διεότε xa) à τοῦ “Ιέρωνος πατὴρ det-: 

νομένης τὸ ἀνέχαϑεν Κύπριος ἦν. τὸ δὲ χελαδέοντε εἶπεν 

7 ὡς ἀργηγέτην τῆς νήσου, ἢ αἷς βασιλέα αὐτῆς εὐδαιμονέστα- 

TOV xai μείζω τῶν πρὸ αὐτοῦ γενόμενον. 

gl. 27. ὑμνοῦσι. ---- τὸν τῶν Κυπρίων βασιλέα. 

98. Germ. θντινα τὸν τῶν Κυπρίων βασιλέα" οὗ χαὶ “Ὁ μη- 

pos μέμνηται. υἱὸς δὲ Εὐρυμέδοντος xai Παφίας νύμφης ἐγέ- 

vero δὲ ἱερεὺς τῆς Κυπρίας ᾿ἡφροδίτης. 

gl. 28. πλειστάκις. ---- οἱ ὕμνοι. ---- Κινύραν. — 39. ὁ ypv* 

σόϑριξ. — προϑύμως. --- 80. 7 ὡς τοξιχὸν ἢ ὡς μουσεχόν. — 
91. χτέλον | φίλον. --- αὐτῇ γὰρ ἀφιέρωται ἡ Κύπρος. --- φέρει 
ἑαυτήν. — 88. ποταπή ; ἀμειπτιχ. --- ἔργων προὐπαρξάντων. 

94. Pal. 'H ᾿Επιζεφυρία Λοχρὶς ἐπολιορχεῖτο ὑπὸ τῶν &y- 
Üocv ὧν ἀπελασϑέντων τῇ δυνάμει “Ἰέρωνος προσεγένετο 
ταῖς Λοχρίσε παρϑένοις βλέπειν στερεῶς, ἀσφαλῶς, 7rouv 

" 7 Κινύραν --- Κυπρίων om. :;" haplographica neglegentia; 

cf. que ad schol ad v. 23 adnotavi; «ὅ»] ante hoc Ciuyrse 

regis mentio videtur excidisse» Schneider. — 8 τοῦ om. {΄. — 

9. vtoavex. α᾽ ε΄. — χύπριον mx", corr. Sakkelion. — 20 «Scho- 

lium hoe addidi e Pal C. quamquam recens videtur, aut certe 

interpolatum. Saltem ἤγουν recentibus grammaticis debetur: quam 

voeem plerisque. loeis codieum ope sustuli; ubi reliqui , ideo 

feci, ne ὃ librorum fide discederem.» Boeckh. — 91 ἀπελαϑέν- 

tov cod. 

15 
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ἀφόβως, πρὸ τοῦ τῷ φόβῳ τῶν ἐγθρῶν ἔνϑα χαχεῖσε συχνῶς. 

τοὺς ὀφθαλμοὺς περιφερούσαις. 

94. ὄπισϑεν ἐρχομένη τῶν ἔργὼν ἧτοι ὕστερον. 

32—34. Χάρις φέλων] τὸ φέλων 7 πρὸς τὸ ποέτενος: 
5 συναπτέον ἢ πρὸς τὸ ἔργων, ἵν᾿ 7, τὸ μὲν φέλων ἀρσενιχόν, τὸ 

δὲ ἔργων οὐδέτερον, οὕτως" ἄγει δὲ xal φέρεε ἑαυτὴν ἡ χάρις. 
ἀντὲ ἔργων προὐπαρξάντων. ὀπιζομένα δὲ ὄπισϑεν ἐρχο- 

μένη, notam; ; ποίτινος xal ἀμειπτιχὴ τῶν φίλων τῶν δὲ av 

ἐποίησαν ἔσεσϑαι ταύτην παρασχευασάντων. 3) οὕτως. ἄγες 

10 δὲ ἑαυτὴν ἡ χάρις ἀντὲ ἔργων φίλων ὀπιζομένῃη xai ὄπισϑεν. 

ἐρχομένη, ποέτινος xal ἀμειπτεχη τουτέστιν ἡ γινομένη χάρις: 

προὔπαρ ξάντων τινῶν ἔργων χάρις ἐστέ" τοῦτο δὲ λέγεις διὰ τὸ 

ἐλευϑερωϑῆναε τοὺς ᾿πιζεφυρίους Λοχροὺς ὑπ᾽ αὐτοῦ πολε- 

μίων ἐπιϑέσεως xa) νῦν τοῦτον ϑαυμάζειν ὡς σωτῆρα. ' Ava&t- 

15 λας γὰρ xai Κλεόφρων ὁ τούτου παῖς τύραννοι ὄντες, ὃ μὲν ἐν 

“Ῥηγίῳ, ᾿Αναξίλας δὲ ἐν Μεσσήνῃ, πόλεμον τοῖς ᾿Ἐπιζεφυρίοις 

Λοχροῖς γπείλησαν. μαϑὼν οὖν “Ιέρων xat πέμψας πρὸς αὐτοὺς 
τὸν χηῃδεστὴν αὐτοῦ Χρόμιον, ἐπέσχεν αὐτοὺς τῆς ὁρμῆς. 

| 1 προτοῦ (sic) Boeckh, πρώτου cod. — ἔνϑεν cod. — ὅ ἀρ- 

' σενιχῶν 4", corr. Sehneider. — 7 προὐπαρξάντων ὀπιζομένα xal ὅπ. 

7, fort. recte. — 8 ποταπὴ ποέτενος αἱ «΄᾽, motam; τινος (sie?) x", 

corr. Semitelos. — 9 ἔσεσϑαι ταύτην om. x". — 16. γάρ] δὲ /". — 
16 μεσήνῃ c". — 18 αἱτοῦ x". — Ceterum in xz" ad v. 32 hsec 

glossa legitur: τὸ ἄγει δὲ χάρις μέχρι τοῦ ὀπιζομένα κατὰ 

παρεμβολὴν χεῖται διὰ μέσου. — et ad v. 38 hoc scholium: τί βού- 

λέεται τὸ ποίτινος oix οἶδα οὐδὲ μὴν οἱ οὕτω γράφοντες. dei δὴ 

γοῦν γράφειν ποίνιμος ἀπὸ τῆς ποινῆς, ὃ σημαίνει τὴν ἀντέχτισιν 

χαὶ ἀμοιβήν τινος προκαταρχτικῆς χάριτος" οὗ γὰρ ἀεὶ τὴν ὑπὲρ φόνου - 

χόλασιν νοεῖν δίδωσι. πολλὴ δὲ ἡ χρῆσις ἐπὶ τῆς τοιαύτης σημασίας 
παρὰ τούτῳ UD ποιητῇ ὅϑεν xal ἄποινα εἴρηχεν ἀρετῆς τοὺς 
ἐγκωμιαστικοὺς λόγους, ἤγουν τιμὴν ἀντὶ βραβεῖα καὶ δῶρα τῆς ἀρι- 

στείας. ἘΠ ποίνιμος pro ποίτινος inde a Spigelio multis editoribus 

probatum est. 
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. gl. 94. τοῦ. Δεινομένους. ---- "Ἰέρων. — 35. ἐχτὸς τῶν 00- 

μων᾽ οὕτω yàp ἣν ἔϑος zaygyuplQety. — 86. ἤγουν ai Λοχρίδες 

γυναῖχες. --- ϑαυμαξεε χαὶ ὑμνεῖ. — 37. τῶν τοὺ πολέμου. ---- 

μόγϑων. — ἐν οἷς οὐχ ἦν ἀπαλλαγὴν μηχανήσασϑαι. --- 38. τὴν 

σὴν ἀρχήν. — ἰδοῦσα. ---- βέβαιον. --- 39. ἤτοι ταῖς τοῦ Δεὸς 

προσταγαῖς.. | 

40. Φαντὶ ταῦτα τοῦτο τὸ ταῦτα πρὸς τὸ τὸν euep- 

γέτην συνάπτεται. τὸ γὰρ τὸν εὐεργέτην ἀγαναῖς ἀμοιβαῖς 

ἐποιχομένους τίνεσϑαι, ἑρμηνεία ἐστὶ τοῦ ταῦτα. 

gl. 40. pacc. — 41. ταχυτάτῳ. --- 42. det περιφερόμενον. 

43. Αὕτη ἡ' αἰτιατιχὴ τὸ εὐ epy écav πρὸς τὸ ἐποιχομέ- 

νου συντάσσεται οὕτως. ἐπὶ τὸν εὐεργέτην οἰχομένους xai 

πορευομένους ἐν ἀμοιβαῖς ἀγαναῖς xal λαμπραῖς τίνεσϑαι xai 

ἀνταποδιδόναι αὐτῷ. | 

gl. 48. λαμπραῖς. ---- ἐν. — 44. πορευομένους. — ἀνταπο- 

διδόναι xoi ἀντιχαρέξεσϑαε αὐτῷ. 

39—44. Germ. ᾿Εν ταῖς ἐφετμαῖς δὲ xa) ταῖς ἐντολαῖς 

τῶν ϑεῶν φασι cÓv' [Eloya παντᾷ xal πανταχοῦ χυλενδόμενον ἐν 
- « ^ e — hd 

τροχῷ πτερόεντι xa) ταχεῖ λέγειν τοῖς βροτοῖς ταῦτα, Ort πρέ-: 

πον ἐστὶ r(yea ut, τοὺς ἐποιγομένους τὸν εὐεργέτην ἐν ἀμοιβαῖς 

ἀγαναῖς. | 

45. Τὸ εὐμεν ἐσι λέγει, ἐπειδὴ φονεύσας τὸν πενϑερὸν 

αὐτοῦ ὑπὸ μόνου τοῦ Διὸς ἐχαϑάρϑηῃ xal τιμῆς ἠξίωται, ὡς 

προϊόντες ἐροῦμεν τὴν ἱστορίαν. 

gl. 45. τοῦτο. --- βέβαιον ἐξ ὧν αὐτὸς ἔπαϑεν. — ποτα- 

ποῖς; — 46. τῷ Ai xat τῇ ^ Hog. — 41. λαβων. --- ζωήν. --- 

48. ποταπόν; πολυχρόνιον. — ἣν παρ᾽ αὐτοῖς ἠξιωϑὴ εὐδαιμο- 

νέαν. — 49. μανέας γὰρ ἦν τὸ τοιαῦτα πράττειν. — ἐν. — 

7 τὸν om. z". — εὐεργέταν π'΄. — 10 ἀεὶ Triclinii manu scrip- 

tum est. — 12 εὐεργέταν ι΄. — 17,72 ἐν U. — 18 φασὶ U. — 

19 ταχεῖ λέγει U. — 20 γίψεσϑαι U. — 28 αὑτοῦ x". 

20 

25. 
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90. ἐπεδύμησε. - " Hpay. — χοῖται. — δ1. ἐχτήσᾶντο. --- τὴν 

πολλὴν εὐφροσύνην ἔχοντος, ἢ τοῦ πολλῶν ἀγαϑῶν ὅ ὄντος αἰτίου, 

Z τοῦ ̓χατὰ πολὺ xal ἄγαν ϑαυμαζομένου." 

| B9. Τὸ αὐάταν ἐστὶν Αἱολιχόν᾽ ἐχεῖνοι γάρ, " λέξις 

Ὁ δύο φωνήεντα ἔγουσα ἐγγὺς χαὶ μὴ σύμφωνον μέσον, προστι- 

ϑέασι τὸ v, τὸ ἀὴρ αὐὴρ χαὶ τὸ ἄως αὔως λέγοντες. ἐπεὶ οὖν 

οὐ μόνον ἄτῃ, ἀλλὰ xal ἀάτῃ εὑρίσχεταε ἀντὲ τοῦ μεγάλῃ 

βλάβη (ἐπιτατιχὸν γάρ ἐστι τὸ ἃ) διὰ τοῦτο προστεδέντος τοῦ 

D αὐάτη γέγονεν. 
10 gl. 52. τὸν '[&lova. — ἡ πρὸς τὴν " Hoav. — βλάβην. --- 

μεγάλην" λέγω δὴ τὴν τοῦ τροχοῦ χόλασειν. — 52. ἐνέβαλε. 
52. 58. Germ. ᾿4λλά νεν] ὁ νοῦς" ἀλλά νιν xai αὐτὸν 

τὸν ᾿Ιξίονα ἡ ὕβρις xal ἡ χαχὴ βουλὴ xai προαίρεσις εἰς ἄτην 

μεγάλην ἐνέβαλεν. 

15 gl. 58. ταχέως. — προσήχοντα τῇ ὕβρει. — 5. παρά- 

δοξον xai παρηλλαγμένον. — πόνον τοι xólaatv. — περὲ τῶν 

δύο ἁμαρτιῶν ᾿]ξίονος. — 55. áuapríat, ὃς ἐρεῖ" τοῦτο δὲ 

χαϑολιχῶς xal οὐ περὶ μόνου τοῦ ᾿Ιξίονος λέγων συνάπτει εἰς 

τὸν περὲ τοῦτον λόγον. ---- 506. nóvous xai χολάσεις φέρουσαι. --- 

20 ὑπάρχουσι. --- τοῦτο μέν. --- 91. ὁ ̓Ιξίων. ---- συγγενεχόν, τὸ 

τοῦ πενϑεροῦ αὑτοῦ. --- ὅ8. οὐδεὶς γὰρ ἄλλος ἐμφύλιον αἶμα 

πρὸ αὐτοῦ ἐποίησεν. --- χωρίς. — ἀλλὰ μετὰ μηχανῆς. --- 

ὅ9. ἐπέβαλε. --- τοῖς ἀνϑρώποις. — 0. τοῖς μεγάλους τοὺς 
ἐνοιχοῦντας ἔγουσιν. --- 61. οἴχοις. --- 62, τὴν σύξυγον 

35 "Hoav. — ἐρωτιχῶς ἐπεχεέρει. 
57—62.'laropía περὶ τοῦ φόνου, ὃν ᾿Ιξέων ἐποίέη- 

σεν. ᾿Ιξίων Διάντην τὴν Δηϊονέως ϑυγατέρα γήμας, ἐπειδὴ 

4 ἀνάταν (΄. --- ἢ] ἡ (΄. — 5 ἐγγὺς ἔχουσα ἐ π΄. --- 6 ἀνὴρ 

ι΄. — ἄνως ι΄. — "7 τοῦ om. x". — 8 γὰρ ἐστὶ a vc. — 9 ἀνάτη 
/". — 26 Lemma in marg. habet α΄, om. ε"., — 27 δΔιάντην] Δίαν n" 

idem coni. Schneider. | 
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3 — $ $ -, 5 ^. - “«« 

ἀπῃτεῖτο παρ αὐτοῦ τὰ οφειλόμενα τοῖς τῶν χορῶν πατράσι ὃδέ- 

δοσϑαι παρὰ τῶν νυμφίων, τοιόνδε τε ἐμηγανήσατο. βαϑὺ γὰρ 

ἔρυγμα ποιησάμενος xai πῦρ ἐμβαλὼν σχένων φορυτὸν ἐπέϑηχε, 
χαλέσας αὐτὸν δῆϑεν εἰς δεῖπνον. χαὶ ὃς παραγενόμενος χαὶ 
τῷ βόϑρῳ ἀπροόπτως ἐμπεπτωχὼς ὑπὸ τοῦ ἐν αὐτῷ πυρὸς 
διεφϑάρῃ. μηδενὸς δὲ μήτε ϑεοῦ μήτε ἀνθρώπου διὰ τὸ μὗσος 
ὁποδεγομένου ᾿Ϊ]ξέονα, μόνος ὁ Ζεὺς εὐμενὴς αὐτῷ χαταστὰς 
ἐχάϑηρέ τε τοῦ φόνου xai ὁμοδέαιτον ἐποιήσατο. διάγων οὖν 
[tet αὐτοῦ ^ Hpav πειρᾶν ἤρξατο. ἡ δὲ ἱστορία πᾶσα πολλάχις 
ἐγράφῃ. διὸ νῦν παρεῖται. ὥσπερ δέ φαμεν οὐ μόνον πειρῶμαι 

9 ^ [ud “- τὸ ἀπάτειραν ποιοῦμαε, ἀλλὰ xa) πειρῶ, οὕτω xal πειρῶ τὸ 
“σννεύω οὐ μόνον πειρῶ, ἀλλὰ xat πειρῶμαι. 

gl. 63. πρέπει. — εἰς. 

64. Παντὸς ὁρᾶν μέτρον) Πάντα ἄνϑρωπον xai τοῦ 
“μὲν ἁρμόξζοντος αὐτῷ ἐπιϑυμεῖν, τοῦ δ᾽ ὑπὲρ αὐτὸν uy, ἐφέέσθαι. 

χαὲ μαρτυρεῖ ἢ παροιμία φάσχουσα «μὴ ὑπὲρ τὰ ἐσχαμμένα 

πῆδαν xat «τὴν χατὰ σαυτὸν ἔλαν χαὶ «γνῶδι σαυτόν» xai 

«τοῖς ἀνεφίχτοις μὴ ἐπιχεέρει». 

gl. 64. πράγματος. --- πάντα ἄνϑρωπον. — θὅ. γάμοι. 

ἔξω roc ἁρμόζοντος γενόμενοι. --- δυστυχέαν. — 66. αἰφνέ- 

δέον. — τοὺς αὐταῖς γρησαμένους. ---- πρός. — 01. τὸν ᾿Ιξέονα. 

— ἀφίχοντο αἱ παράτροποι εὐναί, ἤτοε xai οὗτος αὐταῖς περε- 
πέπτωχεν “ρας ἐπιϑυμήσας. — συνεχοιτάσϑη. 

65—67. Germ. Παράτρυποε ὁ νοῦς" αἱ εὐναὶ δὲ at 
μοιχίδεοι xat αἱ cot δέοντος παρατετραμμέναε εἰς χαχότητα xai 

, 9 ἀπὸ τῶν (ἰ. — 9 τοιόνδέ τι π'΄. — 8 φορητόν v". — ἐπέ: 

ϑηκχεν ι΄. — 6 μύσος «' (3), μῖσος n". — 10 δὲ φαμὲν α' (΄. — 14 óp. 

(sic om. μέτρον) ε΄, ὅρα (9) α΄. --- Totum scholium om. zx". — 18 τῶν 

ἀνεφίχτων (idem «' ante corr., corr. 'Pricl.) μὴ ἐπιϑύμει (". — 25 uv- 

χίδιαι U. 

Scholia Pindar. ed, Abel. 30 
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βλάβην αϑρόως. ἐνέβαλον. πάντα" ἄνδρωπον, a αἵτινες" χαὶ πρὸς 

τοῦτον ἦλθον... coo . 

5}. 68- oo-rào" Hoa duljdy «ἐς ᾧετο,. EDT νεφέ ay. 2 — Ἥρᾳ 
yàp ἐδόχει utyvua0at. — ζητῶν. — ἀναίσϑητος..᾿ 

69.-T5 εἶδος ἢ διὰ τὴν νεφέλην vogcéov 7 διὰ τὴν "pav. 

χρεῖττον δὲ διὰ τὴν νεφέλην... “᾽ a 

gl. 69. xarà có. — ἐξοχωτάτῃ. — 10. ἥρμοζε, xai ὥμοι- 

οὗτο ἡ νεφέλῃ. — τῶν ϑεαινῶν. — T1. τῇ Hog. — νέφελην. --- 

απάτην, ἄγρευσιν. — 19. ἐποίησαν. — μηχαναέ. — ὡς “πρὸς 

τὴν αὐτοῦ δόχῃσιν᾽ qiero γὰρ “Πρᾳ: μίγνυσϑαι. --- 19. βλάβην" 

φωραϑεὶς γὰρ ἐντεῦϑεν “Πρας ἐρῶν χεχόλασται. --- τέσσαρας 

χνήμας ἔχοντα. --- 74. χατεσχεύασεν ἐξ ὧν ἐφωράϑη. --- τὸν 

τρογὸν ἐν ᾧπερ ἐδέϑῃ. ---- 15. ἔδεον. --- χόλασιν. --- ὁ ̓ Ιξίων. — 

ἐξ ὧν οὐ δύναται quyety. — 76. τῷ τροχῷ ἐν ᾧ περιδέδεται. --- 
77. τὸν πολυϑρόλλητον. --- 18. τὸ yp?) τοὺς εὐεργέτας χαλλίσ- 

τοις ἀμείβεσθαι. --- τῶν τῆς συνουσίας. ᾿--- ἐγέννησεν. --- 

79. υἱόν. ---- μέγαν xa? παλαμναῖον. ---ι 81. τέμεον᾽ ἀλλὰ ἄγριον 

xai οὗ τοῖς τῶν ϑεῶν νόμοις πειδόμενον, AX αὐτόβουλον xat ἰδι- 

ογνώμονα. ---- 82. αὐτόν. ----- ὠνόμασεν ἡ νεφέλη. ---- τρέφουσα xai 

aü&ávouca. — 88. ταῖς ἐν Μαγνησίᾳ πόλει Θετταλίας, τῇ xa- 

λουμένῃ νῦν Πέτρᾳ. ---- 85. συνεγένετο. — 85. ὄεους Θετταλι- 

χοῦ. — τοῖς πρόποσι. ---- ἐχ τῆς τοιαύτης μέξεως. — 86. τῷ 

Κενταύρῳ xai ταῖς ἵπποις. --- 87, ὅμοιοι. --- τὸ tà πρὸς «τὸ 

χάτω᾽ δυναπτέον, ἤλουν τὰ χάτω μέν. — ἀπὸ μητρός. — 88. τὰ. 

ὅ ὑπεράνω. — ἀντὲ τοῦ πατρός. 

85—88. Germ. 'Ex δ᾽ ἐγένοντο στρατὸς] ἐξεγέ- 

νοντο ὃὲ στρατὸς ϑαυμαστὸς Κενταύρων ἀμφοτέροις τοῖς γεγεν- 

νῃχόσεν ὁμοῖοι. ἔσγον δὲ εἰς ἕν συμβεβλημένας τὰς δύο φύσεις, 

94 ἀπὸ μέρους cod. 
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xai τὰ μὲν xát« ἐμφερεῖς ἦσαν ταῖς μητράσιν, τὰ. δὲ ἄνω cote 

πατράσιν. E | MEME to 

Germ. Θἷον xai  zapotla * ἕππος μέν ἐρεύγεται ἄνδρα, 

ἀνήρ ὃ δ᾽ ἐξαπέπερδεν ἵππον. 7 

78—88. Τὸ oi ἢ ἀντὲ τοῦ τῇ νεφέλῃ νοητέον, οὕτως" ἄνευ 

Χαρίτων τέχεν ὁ ᾿Ιξίων οὗ xai αὐτῇ γόνον ὑπερφίαλον, μόνῃ 
»- . ΟΥ͂ ᾿ Y / x Y * 

αὐτῇ, μόνον" οὔτε γὰρ ἄλλῃ νεφέλῃ ἀνδρωπον ἔτεχε, xai μόνος 
* / XJ δ) 4 [. *, 1 - 9 - ^» r o 

οὗτος ταύτης ἐγένετο. ἢ τὸ οἱ ἀντὶ τοῦ avt τῷ ᾿ἰξίονι, oL τω 

μόνη ἡ νεφέλῃ ἄνεω Χαρίτων τέχεν αὐτῷ τῷ “ἰξίονει, γόνον. 
* 4 δέ σ 3 ὃ Ν P 4 d K 2 - - 
ἰστέον δὲ, ott οὐ διφυὴς ἄνϑρωπος, ὡς τινές φασιν, &x τῆς ve 

7 δ 7 M ? X. N Pd «o δὲ ΄- 

φέλης ἐγένετο, ἀλλ ayptiós τες xal ὄρειος, ὡς μιγνύμενος ταῖς 

ἐν τῷ Πηλίῳ, Θετταλιχῷ ὄρει, ἵπποις, τὸ. τῶν “ἱπποχενταύρων 
, 5 , e A - d Y , , γένος ἐποίησεν. “Οτι δέ ἔστι τοῦτο, μαρτυρεῖ. xat. Πίνδαρος ἐν- 

ταυϑοῖ, λέγων ἐχ τῆς τοιαύτης μίξεως στρατὸν γεγονέναε δίμορ- 

φον, ἐοιχότα μὲν τοῖς χάτω μέρεσι ταῖς μητράσιν αὐτάν ἵπποις, 

τοῖς δὲ ἄνω τῷ πατρὲ αὐτῶν Κενταύρῳ. ὥστε εἰ ὁ Κένταυρος 
^ $7 , δ - Y ; 
διφυὴς ἣν, οὐχ ἂν τοῦτο ἔλεγε Πίνδαρος. 

-- o - - 

gl. 89. ἤγουν βουλαῖς. --- ὅτε ϑεῶν βουλαῖς πάντα yive- 

ται. — 90. σημεῖον xa? παράδοξον. — τελεῖ. 

89, 90. Germ. 0 ϑεός ἅπαν τὸ τέχμαρ xai τὸ διανόημα, 
Ω 

ὅπερ διανοῃ δῇ, ἐπὲ ταῖς ἐλπέδεσσι xai ταῖς φρεσὲ xai émi ταῖς 

5 oi α' ("“. — fj om. πί΄. — τῇ om. π’΄. — 7 ἔτεκεν ("΄. — 7 uóvov 

ι“΄. — 12 Θεττ. ὄρει om. /". — 18 δὲ ἐστὶ α' i". — 14 τῆς om. π΄΄. — 

18 αὑτῶν n". — 16 αὑτῶν π’'. — χενταύρων (', corr. Schneider. — 
18 In zx" hoc scholium precedit: Θεὸς ἅπαν] ὅπερ dv, φησίν, ὁ ϑεῖος 

γοῖς ἐνθυμηϑῇ, καὶ πληροῖ. ὃ ϑεὸς οὖν ἅπαν τέχμαρ καὶ πᾶν διανόημα 

ἀνύεται καὶ ἐχτελεῖ ἐπ ἐλπίδεσιν, ἀντὶ τοὺ κατὰ τὴν προσδοκίαν αὑτοῦ, 

ἥγουν κατὰ τὴν γνάμην καὶ βούλησιν. τοῦτο δὲ εἴρηκεν ὁ ποιητὴς πρὸς 

τὴν τῶν ἀνϑρώπων ἀφορῶν φύσιν. τὸ ϑεῖον δὲ καὶ διανοεῖται ἅμα καὶ 

παράγει ἄνευ χρόνου μεσιτείας τὰ διανοούμενα. --- 590 Ante ὁ ϑεός 

delevi 77 οὕτως. — 21 φρεσίν U. ' 

30* 
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διανοίαις αὐτοῦ, ἀνύει xai πληροῖ. διὸ xat ἐντίϑησιν, ὅτε τὰ 
ἀδύνατα παρὰ ἀνϑρώποις δυνατὰ τῶ ϑεῷ. 

89. 90. οἱ λέγοντες τὸ ἐλπίδεσσιν avri τοῦ γνώμαες 

ἀμαϑεῖς" τὸ δέ ἐστι τοιοῦτον. δέον γὰρ εἰπεῖν βουλαῖς, ἐλπ (- 

b δεσσιν εἶπεν, ἐπειδὴ ὃ βούλεταί τις ποιῆσαι, xa) ἐλπέζεει 

τοῦτο τελέσαι. ϑεὸς ἅπαν τέχμαρ xa) σημεῖον ἀνύεταει xal τε- 

λειοῖ ἐπὶ ταῖς ἐλπίδεσσι᾽ τουτέστιν ἅπαν τέρας xai παράδοξον 

εἰ βουληϑείη ϑεὸς ἐργάσασθαι, ῥᾷστα τοῦτο ποιεῖ. τοῦτο δὲ 

εἶπε διὰ τὸ παραδόξως ὑπὸ Διὸς πεποιῆσϑαι τὴν νεφέλην ἐμ- 

10 φερῇ tjj" Hog. 
gl. 91. ὅστις. ---- πτερωτόν. ---- 92. ἀετόν. --- χαταλαμβά- 

yet χαὶ οὐχ ἐχφεύγει αὐτὸν πετόμενος. --- ϑαλάσσιον. — 93. 

παρέρχεται ἤγουν νιχᾷ. — 94. μεγαλαύχγων. --- χατέβαλεν. --- 

95. ἄλλοις. --- 96. δόξαν. --- ἀϑάνατον xai μηδέποτε ryypá- 

15 σχον. --- πρέπον ἐστί. 

97. Δάχος ἀδενόν] ἤγουν. oU δεῖ με χατήγορον εἶναι. 

τοῦτο δὲ λέγει, διότε τὴν περὲ τοῦ ᾿Ιξίονος δυστυχίαν διηει. 
gl 97. τρῶσιν. --- δαφελές. ---- 98. ἤτοι μεταγενέστερος 

᾿Αρχιλόγου. — 99. ἐν ἀπορίᾳ τοὺ ζῆν. — 100. τὸν φόγοις yat- 

90 povra. — τοῖς ἐχ τῆς βαρύτητος τῶν αὐτοῦ λόγων γινομένοις 

αὐτῷ παρὰ τῶν ἄλλων ἀνϑρώπων. — 101. μίσεσι χαὶ ἀποστρο- 

φαῖς. ---- τρεφόμενον. 

98—101. Germ. ᾿Εχὰς γὰρ ἐὰν τὰ πολλὰ εἶδον ἐν ἀμηχα- 

νέᾳ τὸν ᾿Αρχέλοχον τυγχάνοντα, πιαινόμενον xal ἐναβιρυνόμενον 

95 ἐν βαρυλόγοις ἔγϑεσιν. ἤ οὕτως. éxàc γὰρ ἐὼν ἐγὰ τὰ πολλὰ 

εἶδον ἐν ἀμηχανίᾳ ἐμαυτὸν ψογερόν, πιαινόμενον ἐν βαρυλόγοις 

ἔχγϑεσιν ὡς τὸν ᾿Αρχίλοχγον. 

—— — —— — 

9 ἐπὶ ἐλπίδεσιν (sic) est lemma in x". — οἱ γράφοντες x". — 

ἐλπίδεσιν i". — 4 ἑλπίδεσιν (C. —  ἐλπέδεσι uU. — 84. ἐναυρυ- 

γόμενοι U. — 26 βραχυλόγοις U. 
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98—101. Τοῦτο λέγει, ὅτε τὸν ' Apylloyov πρὸ ἐμοῦ ὄντα 

οἶδα ἀπορίαν τοῦ βίου ἔγοντα' πάντες γὰρ αὐτὸν ἐμίσουν ὡς 

χατήγορον xai μόνῳ τῷ παρὰ πάντων ἐπιαίνετο μέσει. 

gl. 102. ἐπιτυχίᾳ. ---- εὐτυχίας. — 193. ἐστί. — 104. a) 

δέ, ὦ “Ιέρων. — ἀληϑώς. --- τὸ πλουτεῖν ἢ τὸν πότμον. --- με- 

yaÀoÓa pq, εὐεργετιχῇ. 

101—104. Τὸ πλουτεῖν πρὸς τὸ σοφίας συναπτέον, 

οὕτω. τὸ πλουτεῖν σοφίας σὸν τύχῃ xai ἐπιτυχίᾳ πότμου xol 

εὐτυχίας ἄριστόν ἐστιν, ἤγουν ὅστις σοφὸς a εὐτυχεῖ, οὗτος 

ἄριστος. τοῦτο δὲ λέγει διὰ τὸν ᾿Αρχίλογον σοφὸν ὄντα xal 

πενέᾳ χατεγόμενον. οὗ μόνον δὲ πλουτῶ τόδε φάμεν, ἀλλὰ xal 

πλουτῶ τοῦδε" xal μαρτυροῦσιν ἄλλοι τε πολλοὲ xal Λιβάνεος 

λέγων (Epist. ed. Wolf. 1738 p. 185) τοιγαροῦν ἐν ἀπορίᾳ 

χρημάτων Πλουτοῦμεν ῥημάτων. ἢ τὸ σοφίας πρὸς τὸ πότ- 

μου συναπτέον, οὕτως. ἄριστον δὲ ὑπάρχει. τὸ πλουτεῖν σὸν 

τύγῃ xai ἐπιτυχέᾳ πότμου xal εὐτυχέας σοφέας, ἤγουν εὐτυχη- 

σας σοφίαν xa) πλοῦτον ἄριστος" ὥστε πρὸς μὲν τὸ ἄνω τὸ νὶν 

ἀντὲ τοῦ αὐτὸν, τὸν πότμον, λέγε, πρὸς δὲ τὸ χάτω ἀντὶ τοῦ 
αὐτό, τὸ πλουτεῖν. 

gl. 105. ἐχ τούτου προτρέπει αὐτὸν εἰς εὐεργεσίαν αὐτοῦ. 

— παρέχειν ἤγουν σὺ πλουτέξειν τοὺς ἄλλους δύνασαι. --- 

106. παροχεῦ, εὐεργετεχέ. — βασιλεῦ. 

107. Τὸ εὐστεφάνων árutàv οὐχ ἔστιν ἀντὶ τοῦ τῶν 

εὐτοίγων, ὡς τινές φασιν᾽ ἀλλ᾽ εἰώϑασιν “λληνες ἐπειδὴ συνε- 

χέσι πανηγύρεσιν ZyAatQoyro, τοὺς ἐν ταῖς πόλεσι στενωποὺς 

14 πότμον ι", corr. Schneider. — 16 ante εὖτ. Sakkelion ó 

inseruit. — 17 τὸ νιν m". — λέγει i". — «πρὸς μὲν τὸ dvo — πρὸς 

δὲ τὸ χάτω] h. e. in priore — in posteriore interpretatione. Sio ad 

Pyth. IV extr. πρὸς τὸ πρῶτον et πρὸς τὸ δεύτερον dixit. Pronomen viv 

igitur utique ad fortune bona referendum putabat. Schneider. — 

28 τῶν om. x". — 34 dc τινες φασίν a! i". — 24 συνεχέσιν |". 

20 

25 



470 SCHOLIA AD PYTH. II. 

στεφάνοις ἐχ χλάδων χοσαεῖν. ὅτε δέ ἐστι τοῦτο, μαρτυρεῖ᾽ 

Λιβάνιος ἐν τῷ πρὸς ᾿Ιουλεανὸν ἐπιταφέῳ φάσχων (1. p. 535 ed. 

Reiske) στέφανόν τινα χλάδων᾽ πολλοὺς δὲ ἐχ χαλωδέων τε- 

ταμένων εἰς ̓ χέονας ἐχ τοίγων ἐξαρτῶσιν οἱ δῆμοε μετεώρους. 

5 τούτων εἷς τῶν στεφάνων, οἷς χαλλωπέξζομεν τὰς πόλεις, ἐχλυ- 

ϑεὶς τοῦ δεσμοῦ, χαταβαίνων ἦν ἐν τῇ τοῦ βασιλέως χεφαλῇ;, 

χὰὶ ἥρμοσεν. 

gl. 107. πόλεων, περιφραστεχῶς. — 108. μαχέμου Aao0. — 

109. xcruaat xai πλούτω. — ἐν δόξῃ. — 110. εἰς τὴν. — 111. 

10 τῶν πρό σου. — χρείττονά aov. — 112. popa. — Ótayota. — 

. διισχυρέξεται τοῦτο. — parata" οὐ γάρ τις ἐγένετο πλουσιώτε- 

pos xai ἐντιμότερός σου. 

.108—112. Gérm. Ef δέ τις λέγεε ἕτερόν τινα γενέσϑαε 

ὑπὲρ τῶν πάροιδεν xai πρὸ τούτου ἀνὰ τὴν ᾿Ελλάδα ὑπέρτε- 

15 pov xal χρείττονα τοῦ “Ἰέρωνος ἐν χτεάτεσι χαὶ ἐν πλούτῳ xai. 

. ἐν τιμῇ: παλαιμονεῖ xai ματαιολογεῖ ἐν πραπέδε xai ἐν qpevt 

χούφῃ γαύνῃ καὶ δαϑρᾷ, χένεᾷ, ματαίᾳ xai φευδεῖ. 

113. Τοῦτο λέγει, ὅτε ἀνελεύσομαι τῷ λόγῳ εἰς τὴν σὴν 

νεότητα xai εἴπω ταύτην ἄριστα τοὺς πολέμους μεταχειρίσασθαι 

40 τὲ xa) χατορϑοῦν. λέγει οὖν εὐανϑέα στόλον τὸ ! ἀναδραμεῖν 

πρὸς αὐτὴν ἐν τῷ λόγῳ. - 

gl. 113. χάλλεστον xat ἐπαινετόν... — ἀνέλϑω. — 114. πο- 

petay. — τῇ σῇ. 115. ὑμνῶν. --- τῇ. — 116. βοηϑεῖ. — τόλμα. 

— ἐχ toU Spácous. — 117. τὴν μ μεγάλην 7) 7V ἔχεις. — 118. εἰς 

95 τοὺς πολέμους, ὅτε νεος ἦσϑα. — 119. inz:xQ στρατῷ. — 

190. uayópevov. — 121. αἱ σαί. — 1292. γεροντιχαέ. --- ἄφο- 

Bov. — λόγον. — 193. πρός. — 194. ϑαυμάξειν αὐτάς: 

{ δὲ ἐστὶ α' ι"΄. — δ. ὁ Apud Reiskium ᾧ pro οἷς et χορυφῇ pro 

κεφαλῇ male scriptum esse annotant Schneider et Semitelos. — 

18 ἕτερον. τινά U. — 20 οὖν τὸ εὐανϑέα στ. ἀναϑρ. no. αὐτὸν m". — 

28 τῇ Triclinii manu scriptum est. — Ante o/ B. delevi ? οὕτως... 
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121—124. Germ. Ai βουλαὶ δὲ: σοῦ ai πρεσβύτεραει xai 

τοι ἀχμαέου ὄντος “παρέχουσιν ἐμοὶ ἔπος ἀχίνδυνον πρὸς πάντα 
o ^ P H ^ 

λόγον «acte ἐπαινεῖν. d ἄλλως. αἱ βουλαὶ δὲ δοῦ πρεσβύτεραι 

ὑπάρχουσιν ἤδη. τίνε ὑπάρχουσιν; ; ἐμοὶ cQ mapéyovrt. ἐπος 

᾿ἀχένδυνον πρὸς πάντα λόγον ὥστε ἐπαινεῖν. ᾿ 

115—124. Τὸ νεότητι ϑράσος ἀρήγει τοῦτο λέγει, 
'΄ 
{τι οὐδείς ἐστιν. ἐν νεότητι ἕτερος ἔπαινος γ. ϑρασύνεσϑα τε 

M À - M À / λλ ' . d MN M - xai χατατολμᾶν τοὺς πολέμους. πολλοὶ γὰρ νέοι. ἶντες xai δοχο- 

ἥντες ἄριστα ἂν πρὸς τὴν μάχην ἀρχέσειν, πρὸς μόνην τὴν ταύ- 
τῆς ἀχοὴν χαταπλήττονταϊ. τοῦτο δὲ εἶπε διὰ τὸν “Ἰέρωνα, «c 

ἐν τῇ νεότητε ἄμαγον ἐν πολέμοις ὄντα. τὸ δὲ δεῖν ὧν “πολ έ- 
ud - 

μων (116) 7) τε πάντες οἱ πόλεμοι δεινοί εἰσιν, 7. δεῖν ὧν 
-ἄντὲ τοῦ μεγάλων xa? φοβερών- τὸ δὲ βουλαὶ πρεσβῦτε- 

A : , "c , M Fe * 
p &t (121) χατὰ ἄμφω νοητέον, ἢ ὅτε πρέσβυτιχὴν φρόνεσιν. εἶχεν 

“μέρων, ἡνέχα νέος ἦν, καὶ ὅτε νέος ὧν ἐμάγετο, νῦν δὲ moe p^ £pav, ἡνέχα νέος ἦν, 7) ς μάχετο, νῦν δὲ πρεσβύτης 
/ , nd xy ^ , 7 * . 

τυγχάνων ορϑὼς xat ἄριστα βουλεύεται. σύναπτε οὖν τὸ D oo- 

λαὲὶ δὲ πρεσβύτεραιε, εἰ μὲν βούλει, πρὸς τὸ ποτὲ πάντα 
Ν , - " ως . 

λόγον, el δὲ uy, τὸ ἐπαεν ety πρὸς τὸ ποτὲ πάντα λόγον 

ἐχέτω τὴν δύναμιν" πρεσβύτεραε ὃὲ βουλαὲ ai σαὶ πρὸς πάντα 

λόγον, ἦτοι πρὸς πᾶσαν βουλὴν xal δημηγχόρίαν παρέχοντε: xai 

θιδόασιν ἐμὸν ἔπος ἀχίνδυνον ἐπαινεῖν. χαὶ ϑαυμάζειν αὐτάς, 

ἤγουν ἄριστος ὧν περὲ τὸ βουλέυεσϑαι, ἀχινδόνως xat ἀφόβως 

ἐπαινεῖν σε παρέχεις uor οὐ γάρ ἐστέ μοι δεος μὴ δόξω. φευδῇ 

λέγειν. ἢ οὕτω. πρεσβύτεραι δὲ βουλαὶ αἱ σαὶ παρέγοντὲ ἐμοὶ 

ἔπος ἀχίνδυνον ἐπαινεῖν. xai ϑαυμάζειν αὐτὰς. πρὸς. πάντα. λό- 

7ον, ἤτοι πρὸς πᾶσαν βουλὴν. xai δημηγορίαν, .. εἷς ὀρϑῶς xa: 

'ἄριατα γίνονται. εὕρηται δὲ χαὶ ἐμόν (192). χρεῖττον «δέ ἐστι 

7 οὐδεὶς ἐστὶν α' «"΄, — 9 ἀρκέσαι ι"-..-- 19 δεινοὶ εἰσὶν. o! ι"΄. ---- 

14. χατ᾽ n". — 16 τυγχ.)] ὧν ε΄. — 17 μέν om. x". — 19 δὲ αἱ f. 

αὐ ε΄΄. — 90 ἤγουν ("΄. -- 28 γὰρ ἔστι͵ uoc αἱ C. --- 26 ἤγουν ι΄. 

10 

16 

20 



472 SCHOL!A AD PYTH. II. 

τὸ ἐμοί πρὸς τὸ μέτρον. ἢ σύναπτε τὸ ἀχίνδυνον πρὸς τὸ 

ποτὶ πάντα λόγον, οὕτως᾽ ἐμοὶ ἔπος παρέγουσιν ἀχινδυνον- 

χαὶ ἄφοβον πρὸς πάντα λόγον, τουτέστι τοιαῦταέ εἰσὶν, oO 

ὕσα ἂν εἴπω περὲ αὐτῶν, οὐ φοβηϑήσομαει py μέ τις αἰτιάσῃταε,. 

ὅ ὡς εἰχῇ τοὺς λόγους ποιοῦμαι. 

gl. 125. τὸ νῦν λεγόμενον. — ὡς Φοινίχων ἐμπορίαν xat 

πραγματείαν" ἐμποριχὸν γὰρ τὸ τῶν Φοινέχων γένος. --- 196. λευ-. 

χῆς. — ϑαλάσσης. — σοί. 

197. Pal. Καστόρειον ὡς ἀπό τινος Κάστορος τοῦτο 

10 ἐφευρόντος. — ὃ. ὅπερ τότε μὲν ἀπεστάλῃ τῷ “Ιέρωνε μετὰ. 

τοῦ παρόντος εἴδους, νῦν δὲ οὐχ εὑρίσχεται. 

127, ὃ Κάστωρ πρῶτος εὗρεν. --- 128, θηβαϊχαῖς; ἐξ᾽ 

AloAéov γὰρ οἱ Θηβαῖοι. ---- 129, ἐπίσχεφαει xot δοχίμασον, e 

ἄριστόν ἐστι. --- τῆς ἑπτὰ χτύπους διὰ τῶν ἑπτὰ γορδῶν ἀπο-. 

15 τελούσης. — 180. τῆς χιϑάρας. ---- ἀντόμενος ] διὰ τὸ uérooy: — 

ἤτοι ἐντείνων τὰς χορδὰς χαὶ ἄδων αὐτό. 
127—130. Germ. Τὸ δὲ Καστόρειον μέλος τὸ συντεταγμέ-- 

νον ἐν Αἰολίδεσσε γορδαῖς εἰς γάριν σοῦ ἀνταμενος xa) ἀπαν-- 

τήσας διὰ τὴς φόρμιγγος τῆς ἑπταχτύπου ϑέλων ἄϑρησον. pa- 

90 ϑὼν τὸ μέλος οἷόν ἐστι, γένοιο οἷος ἐσσί. 

125—130. ' Jaréov, ort δύο ὕμνους ὁ Πίνδαρος “]έρωνι πέμ-. 
πων, τόν τε νῦν λεγόμενον xa) ἕτερον Καστόρειον μέλος ἔγοντα, 

ὡς αὐτός φησι, τούτου μὲν μισϑὸν ἔλαβε πρώην, διὸ xai Myec 
χατὰ Φοίνεσσαν ἐμπολάν, τουτέστιν ὥσπερ οἱ Φοίνιχες τὰς: 

95 ἐμπορίας ποιοῦνται, οὕτω xa) αὐτὸς μισϑὸν λαβὼν παρά σου, 

τοῦτον ἐποίησά σοι. ἢ τὸ χατὰ Φοίνεισσαν ἐμπολάν νοητέον, 

ἀντὲ τοῦ πέμπω aot τοῦτον, ἵνα μισϑὸν λάβω ἐμπορευόμενος τὸν: 

1—9 πρὸς --- ἐμοὶ om. x". — 8 τοιαῦται εἰσὶν α' ι", τοιαῦτά. 

εἰσιν m". ---- 4 μὴ μὲ τις v. μή με τις α' LC. — B εἰκῇ π'΄. — 17 Anto τὸ 

δὲ delevi ἢ ofrog. — 20 οἷον ἐστί y. οἷος εἰσὶν U. --- 965 παρὰ σοῦ x^ 
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óüpyoy χαϑάπερ οἱ Φοίνιχες τὰ σφῶν αὐτῶν πράγματα. τὸ δὲ ἐν 

Αϊολίδεσσι xoi θηβαϊχαῖς γορδαῖς Καστόρειον μέλος, τὴν χάριν 

xal ἀρετὴν τῆς ἑπταχτύπου xal ἑπταχόρδου φόρμιγγος ϑέλων 

xal ἀποδεγόμενος, ἄϑρῃσον xai ἐπίσχεψαε, εἰ ἄριστόν ἐστιν, 

ἀντόμενος xai συναντώμενος, ἤγουν ἐντείνων τὰς τὴς μουσιχῆς 
χορδάς. τοῦτο δὲ τὸ μέλος τὸ Καστόρειον τῷ μὲν φαινομένῳ εἰς 

χάριν αὐτῷ ἔπεμφε, τῇ δ᾽ ἀληϑείᾳ εἰς μισϑοῦ δόσιν αὐτὸν προ- 

τρέπεται ἐχ τοῦ λέγειν ἄϑρησον xal ἐπίσχεφαι, οἷος ἐγὼ ποι- 

ητῆς. τοῦτο δὲ λέγει διὰ Βαχχυλίδην εὐδοχιμοῦντα παρὰ 'Ié- 
ρωνι. ἔστι δὲ ἡ ἀρχὴ τούτου τοῦ μέλους αὕτη σύνες ὅτι λέγω, 

ζαϑέων “Ἰέρων ἐπώνυμε. Καστόρειον δὲ εἴρηται, ἐπειδὴ ὁ τοῦ 

Τυνδάρεω Κάστωρ πράᾶτος τοῦτο εὗρεν. ἔστε δὲ ἐνοπλέου ὀρχή- 

σεως μέλος. 

191. Οἷος ἐσσί] ὑπάρχεις ἐν τῇ φύσει, ἤγουν ἐχ φύ- 

σεως ἔχων ἄριστα χρίνειν, χρῖνε xal τοῦτο xal μὴ ὑπό τινος 

ἀπατηϑῆς. τοῦτο δὲ λέγει διὰ Βαχχγυλίδην. 
gl. 131. εἰς τὴν περὲ τούτου ἐπίσχεῴιν τοιοῦτος xat μὴ 

μεταβληϑῆς. --- ὑπάρχεις ἐν τῇ φύσει. --- διεξιὼν τοῦτο τὸ 

μέλος. --- 189. ὁ πέϑηχος. ---- ἐν. 

Pal 131—133. " Hrouy χαλοὲ μὲν δοχοῦσιν εἶναι οἱ ἐμὲ 

φέγοντες Βαχχυλίδης χαὶ oi ἕτεροι τοῖς μὴ συνετοῖς, ὡς πίέϑηχες 

τοῖς παισίν. ἀλλ᾿ οὐχὶ xa) παρὰ συνετοῖς. οὗς μὴ δέχοιο, εἰ ϑέ- 
λεις συνετὸς εἶναι xac ἐμοῦ λέγοντας. 

Κάλός τοι πέϑων] ἤγουν ὃ πέϑηχος ὡραῖος δοχεῖ τοῖς 

1 τὰ δὲ ι΄, corr. Sckneider. — 2 χορδαῖς om. π'΄. — 3 τῆς] τὴν 
a4. — 4 ἀρεστὸν ἐστιν εἐἶ", ἀρεστόν ἐστιν oorr. Schneider. — συναντόμενος 
ἤγουν t". — 8 ἄϑρ. ἤγουν ἐπίσκ. ^. — τοι x". — 9 τοῦτο] τοῦ ι΄", corr. 
Sehneider. — 10 ἐστὶ α' ε΄. — 6 τι m". — ἐέ (sio) ε΄, ἑερῶν coni. 

Sehneider. — 11. 12 Καστόρ. — εὗρεν in x" post μέλος legitur. 
— 28 λέγοντος ed. Boockh. 
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παισί, τοῖς δὲ ἀνδράσιν οὔ. ὥστε xal ὁ βαχχυλίδης πέϑηχος ὧν 

τοῖς λόγοις μὴ ἀπάτωσε φρένας ἀγαϑὰς ἔχοντα. MEM 
gl 134. εἰδαιμόνησε χριτὴς τῶν ἐν “Λώου. ὦν. | 

135. Kapzóv ἀμώμητον] 7 ἤγουν ἄριστα xai ὡς ἐχρῆν 
περὶ τῶν πραγμάτων ἐλογέζετο᾽ ὥστε xal αὐτὸς οὕτω ποεῶν 

τῆς αὐτῆς ἐχείνῳ ἀξιωϑήσῃ τιμῆς. 

gl. 185. ἤτοι γνῶσιν. — ádoyov. — 136. “ἤγουν ἐν “Αιδου 

διχάζων οὐχ ἀπατᾶται περὲ τὰς χρίσεις, πρὸς γάριν ταύτας ποι- 

οὔμενος xai παραλογιζόμενος ὑπό τινων. — 137. ázacarac. — 
N * - - ^ - - ἤγουν ἐν τῇ φυχῇ. — 188. ὁποῖα, ἤτοι τὸ ἀπατᾶν, --- τῶν 

χρύφα χατηγόρων. --- μηχαναῖς. — ἀχολουϑεῖ. — 139. ὀνθρώ- 
Ὰ , € Ld 

πων. — εἰσὶν οἱ xpóga χατηγοροι" οὐ γὰο ὁρᾷ τις αὐτοὺς ἕνα 
’ E - , 1 a xai ἀμύναιτο. — 140. xai τοῖς χατηγορουμένοις xal πρὸς οὺς 

/, “- € “0 «« 

τούτων χατηγοροῦσιν. --- ὑποβολεῖς óraBoÀcov. 

139. 140. μφοτέροις διαβολιᾶν] xat τοῖς χατη- 

γορουμένοις xai πρὸς οὗς τούτων χατηγοροῦσι. τοῖς μὲν γὰρ 

φασιν, ὡς οἱ δεῖνες ὑβροίζουσέ σε xai διαβολὴν τούτων πρὸς 
9 — - * - 

αὐτοὺς ποιοῦνται. τοῖς δέ, ἃ πρὸς ἐχείνους xar αὐτῶν ἔλεγον, 
- , 5 9» , .] 3 M / * X C ταῦτα πάλιν xaT ἐχείνων πρὸς αὐτοὺς διεξέργονται. τὸ δὲ Um o- 

φάτεες ἀντὶ τοῦ ὑποβολεῖς διαβολιῶν. 

141. Τὸ ὀργαῖς ἀτενὲς τοῦτο λέγει ἀντὲ τοῦ ὅταν ὁρμή- 

σωσι χατά τίνων φιϑύρους λόγους διεξιέναι, ἀτενὲς xat ἀμετά- 
ΩΣ * ^ 4 ^ - Pr ^ 

BÀyrov πρᾶγμά εἰσιν ἐν ταῖς ὀργαῖς xat ταῖς ὁρμαῖς τῶν διαβο- 

λεῶν " ae? γὰρ προγωροῦσιν ἐν αὐταῖς xal οὐδὲ ποτέ τῆς χαχίας 
᾿ " ' NL 

1 δ᾽ ἀνδρ. mw". — 9. τοῖς ἔργοις m". — Ad v. 133 in x" hoc 

scholium legitur: ὁ δὲ Ῥαδάμανϑυς) οἶτος χατὰ βουλὴν καὶ δικὴν 

ὀρϑύτατος τὸν τρόπον γέγονεν, ὅϑεν xol. ϑείας ἠξίωται τιμῆς" παρεό- 

ρεύειν γὰρ λογοποιεῖται τῶ Κρόνῳ κατὰ τὰς τῶν Maxéáoov νήσους καὶ 

δικαιονομεῖν τοῖς ἐν Αἴδου. ϑέλει δὲ εἰπεῖν, ἔσο δίχαιος. χριτὴς καὶ δοχι- 

μαστὴς τῶν ἐμῶν ὀρϑός, καὶ μὴ γενοῦ εἰεπιχείῤητος τοῖς ἀπατᾶσσί σε 

«καὶ διασύρουσιν ἐμὲ παρὰ aot, καὶ. ἕξεις μισϑόν, οἷον ὁ Ῥαδάμανϑυς. ---- 

14 γάρ φησιν nx". — 18 ποιοῦσι i". — 28 πρᾶγμα εἰσίν α' uU. - 
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παύονται. τὸ 0€ ἀλωπέχων ixelot ἀντὶ τοῦ παμμήχανοι xat 
- ΄ 

πανοῦργοι, χαϑάπερ ἀλωπηξ. 

gl. 141, ὁρμαῖς ἤτοι ταῖς διαβολαῖς. ---- πρᾶγμά ἐστιν" ot 

χρύφα χατά τινῶὼν λέγοντες. — ὅμοιοι. --- 142. τὸ λάϑρα χατά 

τίνος φέρεσϑαε. — 143. ἐπιχερδές: --- ὑπάρχει τῷ ποιοῦντι. 

142. 143. Tí μάλα τοῦτο] τοῦτο δὲ τὸ λάϑἣρα χατά 

τινός φέρεσθϑαε, τί μάλα τελέϑει xat. ὑπάρχεις τῷ ποιοῦντε χερ- 

GaÀéovy ἐν χέρδει; ἀντὲ τοῦ οὐδὲν χέροδος τῷ τοῦτο ποιοῦντι 

περιγίνεται πλὴν τοῦ χαχὸς εἶναι. ὥσπερ δέ φαμεν ἐν φόβῳ 
ταρβεῖ, οὕτω xa! χερδαλέον ἐν χέρδει. 

gl. 144. ϑαλάσσιον. --- 145. τὸ τῆς ϑαλάσσης. --- τοῦ ἐν 

τῷ διχτύῳ μολίβδου. --- 146. ταῖς τῶν ἄλλων χατγγορίαις. --- 

ὁ ἐν τῷ διχτύῳ. --- 147. τὴν ἐπιφάνειαν. --- ἐστέ. --- ϑαλάσσης. 

144—147. Germ. ᾿Αβάπτιστός εἰμι} ὁ δὲ νοῦς αβά- 

πτιστος γὰρ elut ὡς; ἅτε xal χαϑὰ σχευῆς xat σαγήνης xat. δὲ 

ἑτέρας χατασχευῆς τῶν φελλῶν ἐχούσης πόνον ἐνάλιον ὑπὲρ 

τὸ βαϑὸὺ ἕρχος τῆς ἅλμης. λέγει γὰρ τὰς μολέβϑδοὺς τὰς χατη- 

γορίας. | ᾿ | 

145—147. 'ABánrto cóc eipi[. εἰμὲ γὰρ αβάπτιστος, 

ταῖς τῶν ἄλλων χατηγορίαις, ὥσπερ ὁ ἐν τῷ διχτύω φελλός ἐστίν 

ὑπὲρ τὸ ἔρχος xai τὴν ἐπιφάνειαν τῆς ἄλμης, ἑτέρας σχευῆς, ἤτοι 

τοῦ ἐν τῷ διχτύῳ μολέβδου, ἐχούσης τὸ βαϑὺ τῆς ϑαλάσσης, 

ἅτε xal χαϑὰ πόγον ϑαλάσσιον, τουτέστιν ἐντὸς τῆς ϑαλάσσης 

ὥσπερ πονούσης᾽ λέγει δέ, ὅτε τὰ xar! ἐμοῦ παρὰ τῶν ἄλλων 
λεγόμενα φὐδέν uot. λυμαίνεται διὰ τὸ μὴ τούτοις ἐνέγεσϑατε' 

ὑπέρχειμαι γὰρ πασῶν χατηγορεῶν δίχῃην τοῦ ἐν τῷ διχτύῳ 

φελλοῦ ἐπάνω τῆς ϑαλάσσης ἐπιφανείας διὰ τὸ χοῦφον φερο- 

1 ixcAo. zx". — 9 δὲ φαμὲν α' εἰ, φαμὲν n", γὰρ φαμεν Sakke- 

lion, — 15 εἰμε om. 4". — 20 φελλὰς ἐστὶν α' ι"΄. — 91 ἥγουν (". --- 

28 ἅτε --- ϑαλάσσης om. zx". —.26 χαχη γοριῶν ι΄. -- 917 ϑαλάτ- 
[ἢ] τῆς α' (C. x". 
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μένου, χαϑελχομένου δὲ τοῦ μολίβδου εἰς τὸ βαϑὺ τῆς ϑαλάσ- 

σης χαὶ χατασπῶντος τὸ δέχτυον. 

gl. 148. λόγον. — ῥέφαι ἤτοι εἰπεῖν. --- 149. ἰσχυρὸν xat 

πιστόν. ---- ἀνδράσι. ---- 150, πανοῦργον. --- πολίτην. — εἰ xat 

οὐδὲν ὦ xarà τῶν ἀγαϑῶὼν λόγος ἰσχύει. — 151. χολαχευτιχὼς 

xai δολίως ὑπερχόμενος. ---- πρὸς. — τοὺς ἀχούοντας τὴν τῶν 

ἀγαϑῶν χατηγορίαν. --- 192. λίαν. — ἀηχανοῤῥαφεῖ xarà τῶν 

ἀγαϑῶν. 

148—152. ᾿Αδύνατα δ᾽ ἔπος] ἀδύνατα δὲ xat ἀδύνα- 

τον ὑπάρχει ἐχβαλεῖν χαὶ Diatr ἤτοι εἰπεῖν τὸν δόλιον ὀστὸν 
χραταιὸν xai ἰσχυρὸν xal πιστὸν ἔπος ἐν τοῖς ἀγαϑοῖς" τουτέσ- 

τιν ὅσα ἂν πονηρὸς κατ᾽ ἀγαϑοῦ ἐρεῖ, οὐ πιστεύεται, τῆς αὐ- 
τοῦ ἀρετῆς ἀνέσχυρον τὴν χατηγορίαν ποιούσης. ὅμως δέ, εἰ χαὲ 

οὐδὲν ὁ αὐτοῦ λόγος ἰσχύει, σαίνων xa) χολαχευτιχῶς xai δο- 

λίως ἄγαν ὑπερχόμενος πρὸς πάντας. πάγχυ xal λίαν διαπλέχες 

xa) μηχανὰς ῥάπτει" τουτέστιν εἰ xal ὅσα xar ἀγαϑῶν λέγεε 

οὐ πιστεύταει, ἀλλὰ τοῦ μηχανοῤῥαφεῖν οὐχ ἀφίσταται, δολέως 
χολαχεύων τοὺς ἀχούοντας, ἵνα δοχῶν αὐτοῖς προσφιλὴς πιστεύ- 

ηται. τὸ δὲ ἄγαν πρὸς τὸ σαίνων σύναπτε' τὸ δὲ πάγχυ 
πρὸς τὸ διαπλέχει, xal μὴ λέγε ἐχ παραλλήλου, ὥσπερ τινές. 

.8]. 153. αὐτῷ, τῷ πανούργῳ. ---- χοινωνῶ. --- ἀναιδεέας 

τῆς προσούσης αὐτῷ ὥστε τὰ αὐτὰ χαὶ αὐτὸς ποιεῖν. ---- τὸν 

ἐμόν. --- 154. ἐμέ. — πρὸς. — τὸν ἐμόν. ---- χαϑά. — 
155. αὐτοῦ. --- τρόπον. --- ὑποδραμοῦμαι xal χρύφα τι xar. 

αὐτῶν μηχανήσομαι. — 156. τὰ αὐτὸν βλάφοντα. — ἤτοε 
[4 - d μηχανωμενος xat! αὐτοῦ. — πανουργίαις xol μηχαναῖς xaxate- 

9 δ᾽ ἔπος om. ,". — δὲ om. zx". — 10 ῥέάψαι) rectius Qpou» 

Schneider. — ῥῖψαι ἥγουν ι΄. — 12 ἀνίσχ. t. αὐτοῦ ἀρ. α΄. — 

15 ὑπερεχόμενος π'' corr. Semitelos. — 18 χολαχεύειν ει", corr. Schnei- 

der. — 18 προσφιλῆς ι΄, corr. Schneider. 
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153—156. Φέλον εἴῃ φελεῖ] λέγει, ὅτε ὁ μὲν φιλῶν 

μὲ ὑπ᾽’ ἐμοῦ φιληῃϑήσεται, πρὸς δὲ τὸν ἐχϑρόν μου ὥσπερ 

λύχος ἔσομαι xai παντοίας ἐργάσομαι λάϑρα xar! αὐτοῦ μηχα- 

νάς. ἐπεὶ δὲ ὑποθϑεύσομαι εἶπεν, ἐτήρησε τὴν τροπὴν 

πρὸς τὸ πατῶν χαὶ τὸ ἐδοῖς xat ἐπαναστροφὴν λέγων ἐν 

ὁδοῖς σχολιαῖς. 

157. Pal. “Ὅτε τρεῖς νόμοι τὸ παλαιόν βασιλεία, δημο- 

χρατέα, ἀριστοχρατία. βασιλεία ὅτε ἦρχε μόνος ὁ βασιλεύς, 

δημοχρατία ὅτε ἦρχεν ὁ δῆμος, ἀριστοχρατέα ὅτε ἦρχον oi 

ἄριστοι τοῦ λαοῦ ἤγουν σοφώτεροι τρεῖς 7) xa) τέσσαρες. 

gl. 157. εἰς πᾶσαν πολιτείαν. --- ἀληϑῆς. — 158. ἤγουν 

ἐσχύεε xai χρείττων τῶν πονηρῶν ἐστιν. --- 159. ἐν μοναρχίᾳ. --- 

γώπόταν ] λάμβανε χἀντεῦϑεν τὸ τηρέοντε xarà συνεχδοχῆν.-- 
160. ὁ σφοδρός xai πολὺς δῆμος" λέγει δὲ τὴν δημοχρατίαν. --- 

161. φυλάσσουσιν, ἤγουν ἐν τῇ ὀλιγαρχίᾳ. 

157—161. ᾽Ες πάντα δὲ vouóv] τρεῖς εἰσε πολιτεῖαε, 

βασιλεία, δημοχρατία, ἀριστοχρατία. φησὶν οὖν, ὡς ἐν ταύ- 

tatg ταῖς τρισὶ πολιτείαις ὁ ἀληϑὴς ἀνὴρ διαλάμπει xat μεῖξον 

τῶν πονηρευομένων ἰσχύει. xat γὰρ οὗτος εἰπών τι xat αὐτῶν 
πιστεύεται, ἐχεῖνοι δὲ διαβάλλοντες αὐτὸν οὐ δύνανται βλά- 

dat. τοῦτο δὲ λέγει, ἐπειδὴ ἄνω εἶπεν ἀδύνατα δ᾽ ἔπος ἐχ 

βαλεῖν χραταιὸν ἐν ἀγαϑοῖς δόλιον ἀστόν. λάβρον δὲ στρα- 

τόν λέγει τὸν σφοδρὸν xai πολὺν δῆμον ὃς ὑπὲρ τῆς αἰτοῖ πα- 

8 μηχανίας ι΄. — D «χατ᾿ ἐπαναστροφοῖς |sic ι) fort. xev 

ἐπαναστροφῆς À. ρ. ἐξ ἐπαναστροφῆς. Quamquam ea quam rhe- 

tores dicunt ἐπαναστροφήν, h. 1. aliena est. Sed in dictione ὁδοῖς 
σκολιαῖς repetitio quzedam inest eius; in qua est πατέων.ν Schneider. — 

7 Hoc scholium ego primus edidi. — 8 δημοχρατεία, ἀριστοκρα- 
τεία. cod. hic et infra v. 9. — 16 ἐς α' (hic etiam in textu) zx", ἐν 
ε" et Semitelos ex corr. — νρμὸν) ἐς πάντα δὲ νομὸν τρεῖς etc. x". 

— τρεῖς εἰσὶ «' ε΄. — 19 εὐπὼν τὶ a' ε΄. — 98 τὸν πολὺν xol σφοδρὸν 

α' (etiam contra glossam). 
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Prospectus. 

Das vorliegende Werk beabsichtigt, die griechische Geschichte in vier 
Bünden darzustellen, von denen der erste die Zeit bis zum Ende des 6. Jahr- 
hunderts v. Chr. behandeln wird, der zweite das 5. Jahrhundert, worauf der 
dritte bis zur Schlacht bei Chaeronea, der vierte endlich bis zur Zerstóruug 
von Korinth durch Mummius gehen soll. Bei dem gegebenen áusseren Um- 
fange des Werkes war Rücksicht auf die Auswahl des Wichtigsten dringend 
geboten. Diese Auswahl konnte aber, dem Zwecke des Werkes entsprechend, 
das eine wirkliche Geschichte sein móchte, nicht nach &usserlichen Kriterien 
getroffen werden; auch aus den von den Alten überlieferten Details war man- 
ches mitzutheilen, sobald der Verfasser es für besonders charakteristisch hielt. 

In der Darstellung schien es zweckmüssig, von der gegenwürtig am 
meisten beliebten Methode, nach welcher der Historiker das von ihm für wahr 
Gehaltene einfach als Thatsache ausspricht. abzuweichen, und den Ton der 
fortlaufenden Erzáhlung nur dann zu wühlen, wenn sich der quellenmissigen 
Geschichte keine Bedenken in den Weg stellen oder man aus dem Zusammen- 
hang ersieht, dass das vom modernen Autor Gebotene das Resultat subjec- 
tiven Gutdünkens ist, sonst aber: deutlich darauf hinzuweisen, was die Ueber- 
lieferung bietet, worin sie zu Bedenken Veranlassung giebt, persónliche Mei- 
nungen als solche hinzustellen, und zum Verstündniss der Ueberlieferung ver- 
quthete Details als Vermuthungen zu bezeichnen. So ist M. Duncker ver- 
ahren. 

Die Anmerkungen sollten einerseits auf die wichtigsten Stellen der 
Alten und die wichtigsten neueren Werke aufmerksam machen, andererseits 
aber Fragen der Kritik und Methodik kurz behandeln. 

Das Werk beruht auf einer hoffentlich genügenden Kenntniss des heuti- 
gen Standpunktes der Wissenschaft; es ist jedoch bei den &usseren Grenzen, 
die ihm gesteckt werden mussten, nicht móglich gewesen, dies überall in den 
Anmerkungen durch Citate sichtbar zu machen. Eine ausführliche Vorfüh- 
rung der Litteratur ist überhaupt mehr Sache eines sogenannten Handbuches. 
Ein Hauptzweck des Verfassers war, den sich mit der Geschichte Griechen- 
lands selbststàndig Bescháftigenden Anregung zu weiteren Forschungen zu 
geben; deshalb ist auf Manches, was dem Verfasser in dieser Beziehung wichtig 
schien, besonders hingewiesen worden, aber in móglichster Kürze. Er hat auf 
Gesichtspunkte, welche sich ausführlicher als richtige begründen liessen, oft 
nur leise hingedeutet. Der Mitforscher wird die umstándlichere Behandlung 
nicht vermissen, welche ja ohnehin auch der trefflichsten Hypothese nicht den 
Charakter objectiver Richtigkeit zu geben vermag. 

Nàheres über die Grundsátze, welche den Verfasser leiteten, enthàlt 
die Vorrede des ersten Bandes. 


